1

Malmö stad

Kommunfullmäktige
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-11-25 kl. 09:00-12:15

Plats

Rådhushallen, Rådhuset

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S)
Magnus Olsson (SD)
Andréas Schönström (S)
Simon Chrisander (L)
Mohamed Yassin (MP)
Anton Sauer (C)
Carina Nilsson (S) (Ordförande)
David Blomgren (M)
Sedat Arif (S)
Elin Kramer (S)
Anders Pripp (SD)
Anders Andersson (V)
Sara Wettergren (L)
Torbjörn Tegnhammar (M)
Stefana Hoti (MP)
Sadiye Altundal (V)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Sofia Hedén (S)
Håkan Fäldt (M)
Björn Gudmundsson (S) (Vice ordförande)
Jörgen Grubb (SD)
Emma-Lina Johansson (V)
John Roslund (M)
Roko Kursar (L)
Juan-Tadeo Espitia (S)
Helena Nanne (M)
Lisbeth Persson Ekström (SD)
Anders Skans (V)
Anders Olin (SD)
Jan Olsson (S)
Susanne Jönsson (S)
Charlotte Bossen (C)
Dündar Güngör (S)
Ingrid Anna-Lisa Gunnarson (M) ersätter Nicola Rabi (M)
Mohammad Yousef Mohammad (M) ersätter Peter Ollén (M)

Övriga närvarande

Daniel Svartek (Sekreterare)

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Daniel Svartek
Ordförande

Justerande

...........................................

…………………………………

Carina Nilsson

Björn Gudmundsson
delvis § 248

...........................................

…………………………………

Sara Wettergren

Håkan Fäldt

2

Johanna Härdig (Administrativ sekreterare)
Pernilla Mesch (Administrativ sekreterare)
Utses att justera

Sara Wettergren
Håkan Fäldt

Justeringen

2020-12-09

Protokollet omfattar

§248

3

§

248

Malmö stads Budget 2021 med plan för åren 2022-2023

STK-2020-1215
Sammanfattning

Förslag till budget för Malmö stad 2021 med plan för åren 2022–2023.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för kommunalskatt i Malmö år 2021 till
21,24 procent.
2. Kommunfullmäktige godkänner mål för Malmö stads verksamheter, inklusive
ansvarsfördelningen till nämnder och helägda bolag.
3. Kommunfullmäktige godkänner inriktning och uppdrag för Malmö stads
verksamheter.
4. Kommunfullmäktige godkänner finansiellt mål för Malmö stad.
5. Kommunfullmäktige godkänner riktlinjer för nämnder och helägda bolag av betydelse
för god ekonomisk hushållning, inklusive befrielse från ansvar för ekonomiskt resultat
för vissa nämnder.
6. Kommunfullmäktige godkänner riktlinjer för resultatutjämningsreserv.
7. Kommunfullmäktige fastställer internräntan för Malmö stads nämnder från och med
2021 till 1,25 procent.
8. Kommunfullmäktige godkänner driftsbudget för 2021, med beaktande av resultatet
av kommunfullmäktiges presidiums beredning av förslag till kommunbidragsram för
revisorskollegiet, för vilken kommunstyrelsen inte har beredningsansvar.
9. Kommunfullmäktige godkänner investeringsbudget för 2021.
10. Kommunfullmäktige godkänner resultaträkning, balansräkning och
finansieringsanalys för 2021.
11. Kommunfullmäktige godkänner ekonomisk plan för åren 2022–2023.
12. Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att, inom ramen för beviljade
anslag 2021 besluta om fördelning av centralt avsatta anslag till kommunstyrelsens
förfogande, samt besluta om justering av kommunbidrag i ärenden av icke principiell
karaktär under förutsättning att berörda nämnder är överens om åtgärden.
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Beslutsgång
Kommunstyrelsen har överlämnat förslag till preliminär budget för Malmö kommun för år
2021 med plan för åren 2022 – 2023 samt fastställande av kommunalskatt för år 2021.
Budgetförslaget innefattar
- Kommunstyrelsens förslag till budget 2021 med plan för åren 2022 – 2023 samt förslag till
kommunalskatt för år 2021.
- Nämndernas budgetskrivelser inför år 2021.
Vidare föreligger alternativa budgetförslag med yrkanden om ändringar jämfört med
kommunstyrelsens förslag enligt följande:
a) Moderaternas (M) företrädares alternativförslag (reservation)
”Säkra Malmös framtid – en budget för arbete, trygghet och välfärd” (Bilaga 1)
b) Sverigedemokraternas (SD) företrädares alternativförslag (reservation)
”Varje slösad skattekrona är en stöld från malmöborna” (Bilaga 2)
c) Vänsterpartiets (V) företrädares alternativförslag (reservation)
”Solidaritet i välgång och kris” (Bilaga 3)
d) Centerpartiets (C) företrädares alternativförslag (reservation)
”Ett grönt och fritt Malmö som håller ihop” (Bilaga 4)
e) Miljöpartiets (MP) företrädares alternativförslag (reservation)
”Nu En grön budget för Malmö 2021” (Bilaga 5)
Enligt träffad överenskommelse med gruppledarna den 18 november 2020 har gruppledarna,
mot bakgrund av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att
förhindra smitta av covid-19 m.m. enats om följande:
För att begränsa mötets längd från två dagar till en halvdag (25 november med start kl. 09.00)
har gruppledarna enats om att under budgetärendet endast ha en övergripande allmänpolitisk
debatt i vilken en företrädare för respektive parti deltar. Ordningsföljden och talartiden för
respektive parti har härvid bestämts till följande: KS:s ordförande – företrädare för (S) (15
min), företrädare för (M) (13 min), företrädare för (SD) (10 min), företrädare för (V) (10
min), företrädare för (L) (10 min), företrädare för (MP) (10 min) och företrädare för (C) (10
min). Efter varje talare följer möjlighet till repliker, två repliker om en minut, för de som
deltagit i ovanstående debatt. Andra ledamöter äger inte rätt till replik. Därefter tar
fullmäktige ställning till budget mot budget.
Budgetdebatt
Under en övergripande debatt presenteras respektive partis budgetförslag. I debatten deltar
kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens andre vice
ordförande Torbjörn Tegnhammar (M), Magnus Olsson (SD), Emma-Lina Johansson (V), Roko
Kursar (L), Stefana Hoti (MP) och Charlotte Bossen (C).
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Under debatten yrkas bifall av Katrin Stjernfeldt Jammeh till kommunstyrelsens förslag, med
justeringen att meningen på sid 37, ”Gymnasie och vuxenutbildningsnämndens
kommunbidrag sänks med 16 mnkr som en anpassning till ändrade volymer inom
kommunalt aktivitetsansvar.” ändras till ”Gymnasie och vuxenutbildningsnämndens
kommunbidrag sänks med 16 mnkr som en anpassning till aktuell relation mellan det
kommunala aktivitetsansvaret och gymnasieverksamhet.”
Torbjörn Tegnhammar yrkar bifall till Moderaternas budgetreservation.
Magnus Olsson yrkar bifall till Sverigedemokraternas budgetreservation och avslag på
kommunstyrelsens förslag.
Emma-Lina Johansson yrkar bifall till Vänsterpartiets budgetreservation.
Roko Kursar yrkar bifall till kommunstyrelsens justerade förslag.
Stefana Hoti yrkar bifall till Miljöpartiets budgetreservation.
Charlotte Bossen yrkar bifall till Centerpartiets budgetreservation.
PROPOSITIONSORDNING
Kommunfullmäktige godkänner en propositionsordning som innebär att samtliga förslag
ställs mot varandra.
Vid givna propositioner om dels bifall till kommunstyrelsens justerade förslag i ärendet, dels
bifall till Moderaternas budgetreservation, dels bifall till Sverigedemokraternas
budgetreservation, dels bifall till Vänsterpartiets budgetreservation, dels bifall till Miljöpartiets
budgetreservation, dels bifall till Centerpartiets budgetreservation, blir den förstnämnda
propositionen av kommunfullmäktige utan omröstning bifallen.
Reservationer och särskilda yttranden
Efter avslutad behandling av budgetärendet anmäls gruppreservation mot
kommunfullmäktiges beslut i hela ärendet enligt följande
- av Håkan Fäldt för M till förmån för eget budgetförslag (bilaga 1)
- av Magnus Olsson för SD till förmån för eget budgetförslag (bilaga 2)
- av Anders Skans för V till förmån för eget budgetförslag (bilaga 3)
- av Charlotte Bossen för C till förmån för eget budgetförslag (bilaga 4)
Efter avslutad behandling av budgetärendet anmäler Stefana Hoti (MP) särskilt yttrande. Det
särskilda yttrandet intas som bilaga 6 till fullmäktiges protokoll.
Beslutet skickas till

Samtliga nämnder och bolag i Malmö stad
Beslutsunderlag




Förslag till beslut KS 201029 §358 med Reservation (M), (C), (V), (SD) och (MP)
Förslag till beslut KSAU 201026 §613 med Muntlig reservation (M)
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Säkra Malmös framtid
– en budget för arbete, trygghet och välfärd
Coronapandemin har försatt Malmö, Sverige och världen i en kris som vi får gå
tillbaka till 30-talskrisen eller till spanska sjukan för att finna motstycken.
Människor har fått ta avsked av personer de älskar för tidigt, livsverk har gått under
och tusentals Malmöbor har mist sina jobb.
Samtidigt har krisen också visat mycket av Malmös styrka. Personalen i
äldreomsorgen har gjort heroiska insatser för att hålla våra äldre trygga och
samtidigt fortsätta att ge en god och värdig omvårdnad, Malmöborna gjorde det
närmast till en folkrörelse att köpa hem mat från stadens restauranger för att
försöka bidra till att de klarar sig genom krisen och politiken kunde vid flera
tillfällen samla sig och sjösätta kommunala stödpaket, fulla med bra moderat
politik, för att lindra krisens skadeverkningar på näringsliv och arbetstillfällen i
Malmö. Den särskilda Malmöandan av att stå starka tillsammans är som allra bäst
under kriser, den kommer vara det allra bästa vapnet för att ta Malmö genom
krisen.
Moderaterna lägger ett ansvarsfullt budgetförslag där stora satsningar görs på
arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning, för att de som förlorat jobbet under
krisen snabbt ska kunna återvända till arbetsmarknaden, men också för att
människor som under lång tid fastnat i utanförskap på grund av en fullkomligt
misslyckad socialdemokratisk politik äntligen ska kunna få en chans att få stå på
egna ben och försörja sig själva. Malmö var en gång en stad präglad av arbetets
ära, med rätt politik finns alla förutsättningar för att Malmö ska bli arbetets stad
igen. Fabriksvisslornas och de rykande skorstenarnas tid är förbi i Malmö, men
framtidens stad ska växa fram med grön industri, tech-startups och genom att
Malmö ska gå före med en hållbar omställning driven av teknikutveckling.
Samtidigt lägger Moderaterna en budget där vi tar ansvar för ekonomin och
säkerställer att Malmö har torrt krut kvar i arsenalen för att staden ska ha kapacitet
till ytterligare räddningspaket för jobb och företag om krisen skulle fördjupas
under 2021.
Moderaterna fortsätter att prioritera satsningar på skolan, med fokus på förstärkta
resurser till undervisning, inte minst i matematik och svenska. Skolan kommer vara
nyckeln för att nästa generation som ska kliva ut i vuxenlivet ska få goda
förutsättningar att stå på egna ben.
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Malmös trygghet ska stärkas. Detta sker både genom omfattande satsningar på en
stark arbetslinje som motverkar utanförskap, splittring och social oro och genom
satsningar på fler ordningsvakter som skapar trygghet på gator och torg i hela
Malmö, införande av trygga stråk, fler trygghetskameror och förbättrad belysning
på otrygga platser och genom stärkta insatser mot den organiserade
brottsligheten i Malmö.
Malmö är en fantastisk stad som har alla förutsättningar att bli en framgångssaga.
För att detta ska bli verklighet behöver dock Malmö en nystart. Malmö behöver
fungerande åtgärder för att snabbt föra staden ur den djupa krisen som det
senaste året drabbat hela världen. Malmö behöver en arbetslinje för att bryta den
massarbetslöshet som orsakats av 26 år av socialdemokratiska misslyckandet.
Malmö behöver en ny politik och ett nytt ledarskap. Moderaterna står redo att axla
ansvaret.
Här presenterar vi Moderaternas budgetförslag för 2021.
Torbjörn Tegnhammar (M)
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Våra visioner för Malmö
Topp 10 i Sverige avseende företagsklimat
Malmö har potential att bli Sveriges bästa företagskommun. Malmö ska via
satsningar på bättre bemötande, en förstärkt dialog, mindre byråkrati och en
snabbare tillståndsprocess främja företagande och skapa goda förutsättningar för
ett långsiktigt företagande. Med ett blomstrande näringsliv följer jobb, tillväxt och
ökade resurser till välfärden.

Trygghet för alla Malmöbor i hela Malmö
Hela Malmö ska vara en trygg plats att vistas på, oavsett tid på dygnet. På bussen
hem, efter biobesöket och på löprundan – överallt och för alla. Trygghetsfrågorna
har högsta prioritet och kommer att sättas överst på dagordningen från dag ett.
När staten inte tar det ansvar de är ålagda att göra måste kommunpolitiker vidta
de åtgärder som krävs för en ökad trygghet i hela Malmö.

Ingen elev ska lämna skolan utan gymnasiebehörighet
Skolan utgör varje barns grund till ett framtida självständigt liv. Malmös skolor
måste kunna tillgodose varje elevs behov. Det behövs en kunskapsreform för hela
Malmö. Vårt mål är att alla Malmös grundskoleelever ska uppnå
gymnasiebehörighet till något av gymnasieskolans program. För att åstadkomma
det behöver vi anpassa undervisningen efter elevernas olikheter, satsa de resurser
som behövs och säkerställa ordning och reda.

Inför valfrihet i hela välfärden
Välfärden i Malmö ska vara av högsta kvalitet. Det är dags att ge Malmöborna en
rätt att välja men också en möjlighet till att kunna välja bort det som inte fungerar.
Valfrihetsreformer ska införas inom välfärdens samtliga områden. Reformer i syfte
att öka livskvalitén för gammal och ung.

Färre i utanförskap än riksgenomsnittet
Malmö består idag av tusentals människor som inte vill något annat än att jobba
men som i dag är fast i ett långvarigt bidragsberoende. En tydlig arbetslinje ska
gälla i hela Malmö. Varje arbetsför malmöbo som befinner sig utanför
arbetsmarknaden ska erbjudas relevant utbildning och effektiv matchning. Att
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uppbära bidrag ska alltid kombineras med krav. I Malmö ska arbete alltid löna sig
mer än bidrag.

Alla äldre ska vara nöjda med sin äldreomsorg
I Socialstyrelsens jämförelse av äldreomsorgen i Sveriges kommuner når Malmös
äldreomsorg år efter år ovärdigt låga nivåer. Det måste ske en omfattande
satsning på stadens äldreomsorg för att kunna ge Malmös äldre den omsorg de
förtjänar.

Topp 5 bästa miljökommun i Sverige
Nya gröna lösningar som underlättar för människor att växla från bilen till
kollektivtrafik och cykel för att minska trängseln i stadskärnan ska prioriteras.
Samtidigt ska de i behov av bilen, för att få livspusslet att gå ihop, ges bättre
möjligheter till det. När Malmö växer är det av central betydelse att utvecklingen
sker hållbart och utan att stjäla resurser från framtida generationer.

Ingen kommunal affärsverksamhet utanför välfärdens kärna
Malmöbornas skattemedel ska gå till att trygga välfärdens kärnverksamhet och
inte till kommunala affärsidéer tänkta att konkurrera ut privata Malmöföretag.

Bygg bort bostadsbristen
Bostadsbyggandet i Malmö har ökat de senaste åren men med nuvarande
kommunala bostadspolitik kommer det att ta många år att komma ikapp åren av
närmast obefintligt byggande. Malmö behöver förtäta stadens centrala delar
genom att bygga på höjden. Dels för byggandet av fler bostäder men också för att
få ekonomi i bostadsbyggandet. Möjlighet till egen försörjning är centralt för att
alla Malmöbor ska kunna skaffa en egen bostad. Därför är arbetslinjen den
viktigaste åtgärden för att komma till rätta med Malmös bostadsbrist.

Vi föreslår kommunfullmäktige besluta:
Att anta föreslagna kommunfullmäktigemål för perioden 2021–2022.
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Arbete och välfärd
Kommunfullmäktigemål:
MALMÖ STAD SKA VERKA FÖR ATT EN STÖRRE ANDEL MALMÖBOR SKA
ARBETA ELLER STUDERA
Nämnder som berörs: gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden,
arbetsmarknads- och socialnämnden, samt funktionsstödsnämnden
MALMÖ STAD SKA VERKA FÖR ATT ANDELEN MALMÖBOR SOM ÄR
SJÄLVFÖRSÖRJANDE SKA VARA HÖGRE ÄN RIKSGENOMSNITTET
Nämnder som berörs: arbetsmarknads- och socialnämnden, gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden samt kommunstyrelsen
MALMÖ STAD SKA VERKA FÖR EN GOD OMSORG DÄR NÖJDHETEN HOS
BRUKARNA ÄR HÖG
Nämnder som berörs: hälsa-, vård- och omsorgsnämnden samt
funktionsstödsnämnden
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Inriktning för verksamheten
Malmö har landets högsta arbetslöshet och en oroväckande stor andel av
hushållen är beroende av ekonomiskt bistånd. Samtidigt visar Malmö stads egen
rapport Bakomliggande orsaker till kostnadsutvecklingen och budgetavvikelsen
inom arbetsmarknads- och socialnämndens verksamheter att Malmö är den
kommunen av alla jämförbara kommuner som satsar minst på
arbetsmarknadsinsatser. Omfattande nivåhöjande satsningar genomförs därför på
arbetsmarknadsinsatser.
Arbetslösheten bland unga vuxna i åldersgruppen 18–24 år i Malmö är nästan
20 procent. Samtidigt saknar en tredjedel av alla utrikes födda i samma
åldersgrupp arbete. Om inte denna utveckling bryts riskerar en ny generation
hamna i ett permanent utanförskap. För att motverka Malmös massarbetslöshet,
som har förvärrats under Coronapandemin, så tillförs betydande medel till
vuxenutbildning, för att möjliggöra för fler att genom komvux och yrkesutbildning
tillgodogöra sig kunskaper som stärker möjligheten att bli självförsörjande.
Malmö stads aktiviteter för mottagare av ekonomiskt bistånd som syftar till att nå
arbete och egen försörjning är bristfälliga och genomförs i för liten omfattning.
Därför införs aktivitetskrav på heltid, eller motsvarande arbetsförmåga om denna
är nedsatt, där fullt deltagande utgör ett grundläggande krav för
bidragsutbetalning. För att stärka arbetet med att rusta bidragstagare till att kunna
nå arbetsmarknaden ska stadens insatser i större utsträckning än idag
kompletteras med fria aktörer.
Stadskontorets granskning visar att Malmö stad satsar minst pengar av alla
jämförbara kommuner på utredningar kopplat till ekonomiskt bistånd. Detta slår
mot förmågan att stävja bidragsfusk. En särskild satsning ska därför genomföras
för att stärka utredningsverksamheten.
Bara var tredje nyanländ som kommer till Malmö är i arbete efter tio år.
Konsekvenserna av ett liv i utanförskap är förödande för både individen och
samhället. Malmö ska därför ge ett omfattande integrationserbjudande från dag
ett men också ställa tydliga krav på att den som erbjuds insatser.
För att förkorta vägen till arbetsmarknaden för nyanlända ska Malmö stad stärka
sin svenskundervisning genom att SFI ges en tydligare yrkesinriktning. Detta ska
genomföras tillsammans med fria aktörer med dokumenterat goda resultat.
Arbetsgivare vittnar om att många nyanlända trots fullbordade språkstudier saknar
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förmåga att kommunicera fullgod på svenska. Detta försvårar anställningar inom
en rad yrken inom såväl privat som offentlig sektor. Därför ska Malmö genomföra
en särskild satsning på språk- och uttalsträning.
Coronapandemin har slagit hårt mot såväl företag som arbetstillfällen i Malmö.
Staden har under 2020 vidtagit åtgärder för att lindra krisens skadeverkningar på
Malmös näringsliv för att förhindra att Malmöbor förlorar sina arbeten. Malmö stad
ska under 2021 vara beredda att vidta ytterligare åtgärder om så är nödvändigt,
även om detta skulle innebära att medel från resultatutjämningsreserven får tas i
anspråk.
I ett utvecklat och rikt land som Sverige bör hemlöshet inte existera. Den viktigaste
insatsen för att motverka hemlöshet i Malmö är effektiva åtgärder för att hjälpa
människor att komma i arbete och därmed kunna få en bostad på den reguljära
bostadsmarknaden.
I Arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhet för ekonomiskt bistånd utgörs
6,6 procent av de godkända hyreskostnaderna bostäder med hyresnivåer över
högsta godtagbara belopp. Detta innebär att mottagare av ekonomiskt bistånd
tilldelas hyresrätter med hyror som de inte förväntas kunna betala själva om de
lämnar bidragsberoende till förmån för egen försörjning. Detta skapar destruktiva
inlåsningseffekter där den som lever på bidrag inte kan börja arbeta och samtidigt
ha råd att behålla sin bostad. För att säkerställa att Malmö stads
bidragsutbetalningar inte skapar hinder för arbetsmarknadsdeltagande regleras
möjligheten till ekonomiskt bistånd för hyreskostnader så att ekonomiskt bistånd
aldrig kan beviljas för hyror över högsta godtagbara belopp.
Malmös äldreomsorg ska präglas av valfrihet, mångfald och kvalitet. Den som
behöver samhällets stöd ska aldrig behöva oroa sig över att inte få hjälp. Vården
och omsorgen ska i alla delar vara trygg och utgå från våra äldres behov och
önskemål.
Malmö stad ska införa ett valfrihetssystem i hemtjänsten. De som har hemtjänst
ska få möjlighet att välja utförare. Systemet ökar konkurrensen, kvaliteten och ger
brukare utökat inflytande över hur deras hemtjänst ska utföras.
I syfte att öka valfriheten för dem som är i behov av särskilt boende ska Malmö
stad sträva efter att möjliggöra äldreboenden med särskild profil. Den mångfald av
nationaliteter som finns i Malmö innebär att inrättandet av äldreboenden med
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särskild språkkompetens och kännedom om den äldres kultur skulle skapa stort
mervärde för de boende. För att förbättra förutsättningarna för profilerade
äldreboenden ska möjligheten till etablering för andra utförare av äldreomsorg än
Malmö stad förbättras.
Den psykiska ohälsan är idag oroväckande utbredd bland äldre invånare.
Ensamhet, oro och otrygghet är allvarliga problem. Coronapandemin och de
medföljande rekommendationerna om att äldre ska undvika icke nödvändiga
sociala kontakter har förvärrat situationen. För att vända utvecklingen och för att
stärka det psykiska välmåendet hos Malmös äldre så ska äldrekuratorer införas i
Malmö stads äldreomsorg. Därtill ska utevistelsegaranti införas för alla
omsorgstagare inom äldreomsorgen.
En riktad satsning på ökad digitalisering inom äldreomsorgen ska genomföras för
att underlätta för personalen i sitt arbete men också för att kunna erbjuda en
säkrare och tryggare omvårdnad. Varje krona i kostnadsminskning som uppstår
genom digitalisering stannar i verksamheten och möjliggör kvalitetshöjande
åtgärder i äldreomsorgen.
Fallskador är en orsak till stort lidande för Malmös äldre. I Malmö registreras
årligen 10 000 fall. Många av dessa fall innebär stort lidande för den enskilde och
stora kostnader för samhället. Många av fallen hade kunnat undvikas med ett
välfungerande förebyggande arbete. För att möjliggöra detta krävs inte minst en
stark samordning av insatser mellan kommunen och Region Skåne. Därför ska
Malmö stad utreda möjligheten till att inrätta ett gemensamt fallpreventioncenter.
God mat är av yttersta vikt för de äldres livskvalitet. Det är viktigt att kosten inom
äldreomsorgen håller hög kvalitet, är näringsrik och en höjdpunkt i vardagen. Det
bör inte bara vara grundläggande för att förebygga undernäring utan även en
social aktivitet att se fram emot. Måltidsmodellen som är framtagen av
livsmedelsverket innefattar mer än bara maten på tallriken. Den tar även saker
som rummet, trivseln och den generella upplevelsen i beaktande. En ökad
användning av måltidsmodellen ska tillämpas samt ökade kvalitetskontroller för
kosten inom äldreomsorgen.
Malmö stad ska fullt ut fullgöra stadens lagstadgade uppdrag om att ge
malmöbor med rättigheter enligt LSS möjlighet att leva som andra under goda
levnadsvillkor. Under 2020 har rapporter om tysthetskultur och systematiska
lagbrott i stadens LSS-boenden framkommit. Medborgarna förtjänar upprättelse
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och full respekt för sina rättigheter. Malmö stad ska därför vidta riktade åtgärder
för att öka rättssäkerheten, friheten och inkluderingen för de malmöbor som har
insatser i funktionsstödsnämndens verksamheter eller lever i staden med
funktionsnedsättning.
För att uppnå målen med LSS krävs hög kvalitet i hela förvaltningen, vilket
inkluderar allt ifrån myndighetens kommunikation till det dagliga mötet med
brukarna. Kompetensen runt systematiskt arbetsmiljöarbete och lagstiftning
behöver stärkas på chefsnivå. Lösningar för att kombinera en hälsosam arbetsmiljö
med friheten under LSS behöver utgöra en tydlig målsättning för alla
medarbetare. Personalen ska kunna arbeta säkert utan att malmöbor ska utsättas
för tvång och begränsningar eller känna sig särpräglade av institutionella faktorer.
Satsningar på brukarnära handledning, tillbudshantering och meddelarfrihet
behöver säkerställas för alla anställda i syfte att säkra rättssäkerheten i praktiken.
För myndigheten behövs tydliga riktlinjer och tillräckligt med handläggare för att
kunna göra kvalitativa utredningar och uppföljningar. Med en trygg personal,
rättssäkra beslut och kompetenta chefer kan staden också säkerställa att
lagstiftningen efterlevs och undvika stress i mötet med dem Malmö stad har
uppdrag att stödja. Bostad enligt LSS är ett hem och en social kontext. För att
uppnå lagstiftningen krävs flexibla lösningar och individuell anpassning. Malmö
ska kunna tillgodose alla malmöbors behov och lösningen är aldrig institutionella
miljöer.
Malmö betalar idag stora summor för externa placeringar där invånare tvingas
lämna sin hemstad, anknytning och sina anhöriga. Det största behovet ser vi inom
formen gruppbostad där funktionsstödsnämndens främsta uppdrag inte är att
leverera tak över huvudet utan social samvaro och gemenskap utifrån individuella
behov. Med nuvarande norm om att gruppera efter beteende och utifrån Malmös
geografiska begränsningar behövs en ny strategi för att uppnå lagstiftningens krav.
Externa placeringar ska vara en sistahandslösning där individens rättigheter och
behov alltid ska tillgodoses. Genom ökad valfrihet och fokus på� individen skulle
Malmöbor kunna stanna i sin hemstad och uppnå lagstiftningens krav på goda
levnadsvillkor. Normen ska vara individanpassade insatser i enlighet med
socialstyrelsens riktlinjer.
Arbetsmarknaden måste bli jämlik och tillgänglig för Malmöbor med
funktionsnedsättning. Stadens prioriteringar ska därför vara att bryta
inlåsningseffekter, öka kontakten med den reguljära arbetsmarknaden och
kunskapen hos arbetsgivarna. Genom utökade möjligheter och valfrihet inom
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daglig verksamhet bejakar vi god arbetsmiljö, välmående och självbestämmande.
Genom att främja ett självständigt liv, jämlika levnadsvillkor och full delaktighet i
samhället ska staden ge barn med funktionsnedsättning möjligheten att leva som
andra barn.

Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta:
att ge arbetsmarknads- och socialnämnden i uppdrag att införa aktivitetskrav på
heltid eller motsvarande arbetsförmågan denna nedsatt, där fullt deltagande
utgör ett grundläggande krav för bidragsutbetalning,
att ge hälsa-, vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att införa äldrekuratorer,
att ge hälsa-, vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten att
inrätta ett gemensamt fallpreventionscenter med Region Skåne,
att ge funktionsstödsnämnden i uppdrag att stoppa utbyggnaden av
institutionsliknande LSS-boenden,
att ge arbetsmarknads- och socialnämnden i uppdrag att ändra sina riktlinjer för
ekonomiskt bistånd så att ersättning för hyror över högsta godtagbara belopp
aldrig kan beviljas,
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Trygghet och sammanhållning
Kommunfullmäktigemål:
MALMÖ STAD SKA VERKA FÖR ATT ÖKA TRYGGHETEN BLAND MALMÖBORNA
OCH FÖR ATT ALLA FORMER AV BROTTSLIGHET SKA MINSKA
Nämnder och bolag som berörs: kommunstyrelsen, arbetsmarknads- och
socialnämnden, Parkeringsövervakning Malmö AB, miljönämnden,
stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden samt servicenämnden
MALMÖ STAD SKA VERKA FÖR ATT INGEN MALMÖBOR RISKERAR ATT FARA
ILLA I HEMMET GENOM ATT BEKÄMPA HEDERSRELATERAT VÅLD OCH
FÖRTRYCK SAMT VÅLD I NÄRA RELATIONER
Nämnder som berörs: kommunstyrelsen, arbetsmarknads- och socialnämnden,
förskolenämnden, grundskolenämnden, gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden, hälsa-, vård- och omsorgsnämnden samt
funktionsstödsnämnden
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Inriktning för verksamheten
Gängbrottslighet, mord och bombdåd har länge plågat Malmö. Därför krävs
omfattande satsningar för att hela Malmö ska vara en trygg plats att vistas på
oavsett tid på dygnet. Malmöborna ska vara trygga på bussen hem, efter
biobesöket och på löprundan. Otryggheten splittrar vår stad och människorna i
den och därför ska trygghetsfrågorna ha hög prioritet i Malmö stads verksamhet.
Segregationen och det utanförskap den för med sig skapar parallella samhällen i
Malmö. Det är en utveckling som behöver vändas så att hela Malmö ska kunna bli
en trygg stad. Därför ska arbetet med kommunala ordningsvakter som nu införs i
liten skala ska utökas och omfatta alla delar av staden.
För att minska kriminaliteten och öka tryggheten ska antalet trygghetsåtgärder
öka i Malmös brottsbelastade områden. Det ska ske genom en utökad satsning på
kameraövervakning på utsatta platser. Otrygga miljöer ska städas och rensas på
inslag i den fysiska miljön som skapar otrygghet. För att öka tryggheten i det
offentliga rummet ska möjligheten att införa särskilda trygga stråk med förstärkt
belysning, trygghetskameror och ordningsvakter utredas.
Riktade insatser ska göras för att öka tryggheten i Malmös kollektivtrafik för att
säkerställa att otrygghet inte motverkar Malmöbornas resande med kollektiva
färdmedel vid någon tid på dygnet.
Ska Malmö bli en trygg stad behövs det fler poliser på gator och torg. För att
kommunen själv ska kunna bidra till detta ska Malmö stad verka för att staten ska
ge landets kommuner rättighet att anställa kommunala ordningspoliser.
Kommunala ordningspoliser skulle arbeta synligt och fokusera på
ordningshållning och brottsförebyggande arbete samtidigt som de skulle avlasta
den statliga polisen att ägna sig åt sitt viktiga arbete. En polisutbildning för
kommunala ordningspoliser skulle med fördel kunna förläggas till Malmö.
En välfungerande tillsynsverksamhet är ett av stadens viktigaste verktyg för att
bidra till att bekämpa den organiserade brottsligheten. Tillsynsverksamheten ska i
större utsträckning än idag riktas mot aktörer där det finns misstanke om
misskötsel. Restaurangägare och krögare som under lång tid har uppvisat
skötsamhet vittnar om en allt mer negativ inställning från kommunens sida när det
gäller tillståndsgivning. Malmö stads tillsynsresurser ska inte läggas på att försvåra
verksamheten för skötsamma företagare, utan på kraftfulla insatser mot
brottslingar som verkar inom sektorer som Malmö stad kan nå inom ramen för
stadens tillsyn.
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Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck och mäns våld mot kvinnor behöver
återspeglas i samtliga verksamheter. Malmö är i starkt behov av politisk
handlingskraft som visar att den typen av värderingar inte är välkommet i vårt
samhälle. Malmös hedersproblematik påverkar unga flickors och pojkars inlärning
skolan samtidigt som det hotar grundläggande fri- och mänskliga rättigheter. Det
krävs att staden har alla verktyg för att bekämpa hederskulturen och särskilda
satsningar behöver göras för att stärka kompetensutvecklingen för att kunna
uppmärksamma riskfaktorer, ytterligare utveckling av sex- och
samlevnadsundervisningen och tydliga direktiv att det åligger samtliga chefer och
tjänstepersoner att bekämpa dessa antidemokratiska värderingar. Malmö stad ska
stötta kvinnojourernas verksamhet och ge dem långsiktiga ekonomiska
förutsättningar.
Malmö Stad ska tillämpa en nolltolerans mot barnäktenskap såväl inom den
löpande verksamheten som vid utbetalning av ekonomiskt stöd eller andra
socialärenden. Länsstyrelsen i Östergötland, som länge har haft uppdraget att
stärka arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck i Sverige, har efterlyst att
specifik statistik inom socialtjänsten ska föras över hedersrelaterade ärenden som
kommunen hanterar varje år. Malmö Stad ska införa dessa krav och börjar föra
statistik kring hur många ärenden som inom socialtjänsten har en koppling till
hedersrelaterat våld och förtryck.
Malmö stads kurs i samhällsorientering för personer som nyligen har fått
uppehållstillstånd i Sverige ska vara obligatorisk. Utbildningen kompletteras med
utökat kursinnehåll om jämställdhet, minoriteters och HBTQ-personers rättigheter i
Sverige.
Staden har ett omfattande ansvar att förhindra störningar, skapa trygga
boendemiljöer och bekämpa olovlig andrahandsuthyrning. MKB och privata
fastighetsägare behöver hjälpas åt i arbetet med att förhindra situationer som
uppstår i samband med att hyresgästen upplever störningar under kvällar och
nätter. MKB ska garantera trygga boendemiljöer för skötsamma hyresgäster och
vräka de personer som inte sköter sig eller hyr ut sin lägenhet olovligen i andra
hand. Därför ska MKB ges i uppdrag att inrätta en störningsjour via ett nytt bolag
som hanterar störningsärenden inom allmännyttan och hos andra intresserade
fastighetsägare. Det nya bolaget ska även hantera olovlig andrahandsuthyrning
genom att avsluta hyreskontrakt inom MKB som inte uppfylls.
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Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta:
att ge tekniska nämnden i uppdrag att införa “trygga stråk”, med förstärkt
belysning, kameraövervakning och ordningsvakter,
att ge miljönämnden i uppdrag att utveckla arbetet med Tryggare Malmö med
utökad tillsynsverksamhet gentemot aktörer där det finns misstanke om
misskötsel,
att ge kommunstyrelsen och MKB i uppdrag att inrätta en störningsjour i ett nytt
bolag,
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Skola och utbildning
Kommunfullmäktigemål:
MALMÖ STAD SKA VERKA FÖR ATT EN STÖRRE ANDEL ELEVER SKA FULLFÖLJA
EN GYMNASIEUTBILDNING INOM 4 ÅR.
Nämnder som berörs: Förskolenämnden, grundskolenämnden, gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden, samt arbetsmarknads- och socialnämnden
MALMÖ STAD SKA VERKA FÖR ATT SKOLAN SKA VARA EN PLATS PRÄGLAD AV
TRYGGHET, STUDIERO OCH DEMOKRATISKA VÄRDERINGAR
Nämnder som berörs: Förskolenämnden, grundskolenämnden, samt gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden
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Inriktning för verksamheten
Malmö ska påbörja sin resa mot att bli Sveriges bästa skolkommun där alla elever
efter avslutade studier ska ges rätt förutsättningar till egen försörjning. En god
utbildning där olika förutsättningar, bakgrunder och erfarenheter tas i beaktande
är avgörande för att kunna etableras i samhället.
Malmös elever ska ha rätt att gå i en skola som har tillräckliga ekonomiska
förutsättningar. I dagsläget har många skolor med högpresterande elever inte
tillräckliga resurser för att kunna bedriva en god verksamhet. Därför behöver
Malmö arbeta fram en ny modell för hur resurserna till stadens skolor ska fördelas.
Idag har friskolor svårt att etablera sig i Malmö på grund av ett ideologiskt
motstånd från styrande partier. Fristående verksamheter ska istället välkomnas
och staden ska präglas av ett aktivt och fritt skolval. Möjligheten för friskolor att
profilera sig och välja inriktning möjliggörs bland annat av att friskolor ges
möjlighet att välja mellan att ha en egen kö eller vara en del av stadens
gemensamma antagningssystem.
Förskoleverksamheten lägger grunden för att Malmös barn ska få en bra start i
livet och kunna lyckas bättre i grundskolan. Malmö stad ska ge varje barn
möjlighet till en förskola med ett tydligt fokus på lärande och utveckling i
kombination med en god omsorg. För att säkerställa en högre förskollärartäthet
behöver Malmö stad stärka arbetet med att rekrytera och behålla legitimerade
förskollärare. Det är särskilt viktigt förskolorna erbjuder en bra verksamhet oavsett
var i staden den bedrivs, vilket går hand i hand med att andelen behörig personal
behöver vara högre där behoven är som störst. För att höja kvaliteten föreslås ett
lönelyft för stadens förskollärare i en riktad satsning. Malmö ska även arbeta för att
äldre förskolepersonal över 65 år ges möjlighet att arbeta kvar längre inom
förskolan, men även attrahera tillbaka den utbildade personal som i förtid lämnat
förskoleyrket.
Förskolans uppdrag är särskilt viktigt i områden med sämre socioekonomiska
förutsättningar, vilket ställer krav på att den pedagogiska undervisningen håller en
hög kvalitet. För att höja kvaliteten och stödja förskollärare som jobbar med sämre
förutsättningar ska kommunövergripande kompetensutbyten för förskollärare
inom Malmös förskolor införas, där erfarna förskollärare under begränsade
tidsperioder stöttar upp i områden med större utmaningar.
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För att främja alla barns utveckling måste staden rikta sina insatser på att stärka
det svenska språket inom förskolan, både bland personalen och bland barnen. För
att lättare fånga upp och i högre utsträckning stödja de barn som behöver en
förskola med större fokus på svenskundervisning ska kommunen utreda
möjligheterna till språkförskolor eller förskolor med inriktning på
svenskundervisning. Det finns också ett stort behov antalet öppna förskolor och
familjecentraler med kombinerad svenskundervisning för föräldrar bör bli fler.
Malmös betygsutveckling och kunskapsresultat behöver stärkas med särskilda
satsningar på ämnena svenska, svenska som andraspråk och matematik. Vikten av
att det svenska språket genomsyrar hela undervisningen är avgörande för ökad
måluppfyllelse inom samtliga ämnen. Staden bör stärka arbetet med uttalsträning
med utgångspunkten är att alla Malmös elever ska ha tillräckliga förutsättningar
för att kunna behärska det svenska språket i både tal och skrift. Det svenska
språket är centralt för att bygga ett samhälle som håller ihop och för alla elevers
möjlighet att kunna uttrycka sig. Sommarskolan är ett viktigt verktyg för de elever
som inte klarar kunskapsmålen, fokus ska dock ligga i förstärkt undervisning för att
möjliggöra att en större andel av eleverna ska klara når inom ramen för den
ordinarie undervisningen.
Malmös omfattande problem med ordningsstörningar och brister i att kunna
garantera studiero ska bekämpas och det ska råda nolltolerans mot alla former av
kränkningar. Stadens skolor ska vara en plats för kunskap och lärande och en
garant för ordning och reda i klassrummen och en trygg miljö för både lärare och
elever. Vuxenansvaret ska återinföras och respekten för lärarkåren återupprättas i
kombination med kraftfulla stödinsatser för de elever som är i behov särskilt stöd.
Det behövs tidiga insatser i samverkan med vårdnadshavare i arbetet för att
motverka otillåten frånvaro. En grundförutsättning för kunskap och lärande är att
eleverna är i klassrummet under skoltid Malmö stad behöver säkerställa att
skolorna har fungerande arbetssätt och rutiner för att följa upp elevernas frånvaro
oavsett huvudman. För de skolor eller gymnasieskolor som haft en långvarig och
omfattande ordningsproblematik eller där antidemokratiska värderingar råder ska
läggas ned alternativt överlåtas till en annan huvudman.
Malmö stad ska erbjuda rätt hjälp till den elev som lider av psykisk ohälsa.
Nedstämdhet, ångest, sömnproblem eller liknande psykiska problem i tidig ålder
har stor negativ inverkan på studieresultaten. Den medicinska elevhälsans kontakt
och samarbete med Barn- och ungdomspsykiatrin ska formuleras i syfte att nå
förtydligad ansvarsfördelning. Vikten av att säkerställa att det finns

19

26

elevkoordinatorer på samtliga skolor är väsentligt för att kunna garantera
upprätthållandet av likabehandlingsplan, kränkningsärenden och
värdegrundsarbete. För att alla elevers behov ska kunna tillgodoses behöver
samverkan mellan skola och socialtjänsten stärkas.
Stadens rektorer är avgörande för att nå goda resultat och en bra lärandemiljö.
Därför är det viktigt att kunna erbjuda en höjd lön och möjligheter till
karriärutveckling för de rektorer som levererar goda resultat. Stadens rektorer ska
ha ett stort inflytande över sin verksamhet, men även ett särskilt ansvar för att
säkerställa att kunskapsresultaten ökar. Därför behöver en total översyn av
rektorernas, lärarnas och förskollärarnas vardag genomföras för att frigöra tid från
administrativa uppgifter. Tiden ska istället gå till att fokusera på den pedagogiska
kärnverksamheten. Rektorer ska tillsättas utifrån tidsbestämda förordnanden för
ett ökat fokus på resultat. Den rektor som konsekvent inte når önskade resultat ska
omplaceras till annan tjänst. Förskollärare och lärare ska ges utökade möjligheter
att fortbilda sig inom sina ämnen och pedagogik. Malmö stad måste ska vara en
attraktiv arbetsgivare och erbjuda en arbetsmiljö som är tillfredsställande. Lärarnas
och förskollärarnas pedagogiska drivkraft och delaktighet är avgörande
förutsättningar för skolans och förskolans utveckling.
Staden ska arbeta aktivt för att gymnasiebehörigheten ska öka med goda
kunskapsresultat. För att inte riskera betygsinflation ska grundskoleförvaltningen
tillsammans med gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen kontinuerligt
genomföra granskningar och analyser för att säkerställa att kunskapsresultaten
följer med betygsutvecklingen. Malmös högskoleförberedande program ska
utgöra grunden för framtida studier. Därför ska staden utveckla samarbetet mellan
gymnasieskolan, högskolor och universitet för att kunna införa nya
spetsutbildningar inom matematik, programmering, entreprenörskap och ekonomi
för att kunna samla Sveriges främsta talanger. Staden ska även skapa möjligheter
för studiemotiverade elever att i förtid kunna tentera av gymnasiekurser. Malmö
ska vara en stad som både motiverar teoretiska och praktiska elever för att
förhindra avhopp. Därför ska staden utforma yrkesförberedande program som har
relevans för arbetsmarknaden i nära samarbete med näringslivet. Den
yrkesförberedande utbildningen ska kombineras med arbetsplatsförlagt lärande
och möjlighet att läsa in högskolebehörighet.
Skolmåltiderna är viktigt för en god hälsa och för att stadens elever ska kunna
klara av hela skoldagen. Staden ska erbjuda god och näringsriktig mat som bygger
på en stor valfrihet. Skolrestauranger ska servera såväl animaliska som vegetariska
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måltidsalternativ under veckans alla dagar på samtliga förskolor och skolor. Maten
ska präglas av en internationell och svensk matkultur med ett tydligt fokus på vad
barn uppskattar och tycker om.

Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta:
att ge grundskolenämnden i uppdrag att revidera modellen för resurstilldelning så
att även skolor med högpresterande elever får tillräckliga resurser,
att ge förskolenämnden i uppdrag att införa ett kommunövergripande system för
kompetensutbyte mellan förskollärare,
att ge grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i
uppdrag att kontinuerligt genomföra granskningar för att säkerställa att
kunskapsresultaten följer med betygsutvecklingen,
att ge servicenämnden i uppdrag att erbjuda att servera såväl animaliska som
vegetariska måltidsalternativ under veckans alla dagar på samtliga förskolor och
skolor,
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Stadsbyggnad, service och miljö
Kommunfullmäktigemål:
MALMÖ STAD SKA VERKA FÖR ATT STADEN STÄRKER SIN POSITION SOM
REGIONAL TILLVÄXTMOTOR
Nämnder och bolag som berörs: kommunstyrelsen, fritidsnämnden,
kulturnämnden, stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden, Malmö Live, Malmö
stadsteater samt MINC
MALMÖ STAD SKA VARA EN LEDANDE OFFENTLIG AKTÖR I DEN GRÖNA
OMSTÄLLNINGEN OCH VERKA FÖR FLER GRÖNA INDUSTRIER
Nämnder och bolag som berörs: Samtliga
MALMÖ STAD SKA GENOM PLANERINGEN AV STADEN VERKA
FUNKTIONSBLANDAD BEBYGGELSE OCH BEVARANDE AV STADENS OLIKA
OMRÅDENS SÄRPRÄGEL
Nämnder och bolag som berörs: kommunstyrelsen, stadsbyggnadsnämnden,
tekniska nämnden, kulturnämnden, fritidsnämnden samt MKB
MALMÖ STAD SKA VERKA FÖR ATT MINSKA HEMLÖSHETEN
Nämnder och bolag som berörs: arbetsmarknads- och socialnämnden, tekniska
nämnden, stadsbyggnadsnämnden, MKB samt Boplats Syd
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Inriktning för verksamheten
Malmös dynamik och tillgänglighet skapar möjligheter för företagande, jobb och
en grön tillväxt. Med närheten till Europa kan Malmö bli ett centrum för handel,
utveckling, samarbete och digitalisering. Malmös företagsklimat ska bli ett av
Sveriges bästa. Malmö tillhör Sveriges mest dynamiska arbetsmarknadsregion
med två� flygplatser och universiteten i Malmö, Lund och Köpenhamn. Staden ska
ta täten när det gäller service och bemötande gentemot Malmöbor, företag och
besökare. Med ett starkt näringsliv följer jobb, tillväxt och ökade resurser till
välfärden. En förutsättning för företagande är att det finns tillgång till lokaler för
små�- och medelstora företag i alla stadsdelar.
Malmö� är en stad som ständigt växer. Samtidigt har Malmö� stad en begränsad yta
som kan bebyggas. Därför är det av stor vikt att utnyttja marken som bebyggs på
ett klokt sätt. Detta möjliggörs genom att bygga högt, särskilt i de centrala delarna
av staden där vi måste värna om befintliga grönytor. Nyhamnen är Malmös mest
attraktiva exploateringsområde vilket ställer höga krav på att få till en tät, hög och
grön bebyggelse. I planarbetet för framtida utbyggnad av Malmö� ska särskild vikt
läggas vid att särprägeln av kommunens olika delar ska bevaras. Malmös byar ska
präglas av småskalighet och citykärnan skall prydas av en spännande stadssiluett.
Malmö� stad ska bygga tillgängliga och hållbara stadsdelar. Därigenom främjas
hälsa och välbefinnande och minskar klimatpåverkan. Kommunen är Malmös
största fastighetsägare, vilket innebär ett stort ansvar att verka för att
nyproduktionen byggs med klimatsmarta och hållbara byggmaterial. Malmö� ska
bygga fler solpaneler på� kommunalt ägda fastigheter i syfte att Malmö� ska bli en
grönare stad.
Den kraftiga befolkningstillväxten ställer höga krav på� att tillmötesgå� behovet av
nya samhällsfastigheter. De senaste åren har en kraftig lokalkostnadsökning skett i
stadens förvaltningar. Eftersom stadens förvaltningar har olika uppfattningar om
vad som ligger bakom lokalkostnadsutvecklingen behöver staden genomföra en
extern granskning för att identifiera orsakerna. Nuvarande krav på� friyta gör att
antalet förskolor och skolor i centrala lägen kraftigt begränsas. Därför behöver
staden intensifiera arbetet med att revidera riktlinjerna avseende andelen friyta per
barn. Vi behöver skapa ett tydligare fokus på� flexibilitet och lekvärden som
uppmanar till rörelse för alla barn. Stadens samhällsfastigheter måste i större
utsträckning byggas för kombinerade ändamål, som så kallade tredimensionella
fastigheter, för att kunna meranvända stadens begränsade markytor.
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Malmös torg är viktiga mötesplatser för våra medborgare, men idag står många
tomma och karga. Växtligheten behöver utökas på� torgen för att göra dem mer
levande och lockande. Stadens torg ska även tillgängliggöras genom att se över
möjligheten att anlägga parkeringar under mark. Då skapas inbjudande rum för
kultur, evenemang, försäljning och uteserveringar. Grönområden är viktiga för
både människan och staden och Malmö har mindre andel grönyta per invånare än
andra jämförbara städer. Med tanke på� de senaste årens klimatförändringar och
den befarade ökningen av kraftiga skyfall är det viktigt med grönområden för att
inte Malmös dagvattensystem ska överbelastas. Grönområden är därtill viktiga för
att dämpa buller.
För att ytterligare stärka Malmös ställning som en av Sverige ledande
universitetsstäder ska MKB ges ett särskilt uppdrag att bygga fler
studentbostäder. Detta kommer att minska söktrycket på� små� lägenheter i MKB:s
reguljära bostadsbestånd, vilket stärker förutsättningarna för unga människor som
inte studerar att få sin första egna bostad. För att underlätta för en bostadskarriär i
ekonomiskt resurssvaga områden ska ombildning av hyresrätter i MKB till
bostadsrätter möjliggöras.
Malmö� ska aktivt främja och attrahera grön tillverkningsindustri. I arbetet för att
möjliggöra detta behöver staden ha en uttalad politisk vilja, tillgänglig tomtmark,
snabbare processer och ett proaktivt arbete gentemot företagare. Malmö� ska även
vara framtidsstaten och vara ett nav för artificiell intelligens och digitalisering.
Malmö� behöver en tydlig digital vision som ger en attraktivitet för innovation och
utveckling.
Det krävs ett större samarbete mellan stadsbyggnadsnämnden, miljönämnden
och tekniska nämnden för att tillgodose näringslivets behov av god infrastruktur.
Den gröna omställningen i transportsektorn ska drivas av elektrifiering, där
fossildrift övergår till eldrift. Malmö� stad måste skapa bättre laddmöjligheter för
parkerade el- och elhybridbilar. Det ska även finnas laddmöjligheter för andra
individuella elfordon som elcyklar eller elscootrar. Malmö behöver även fortsätta
arbetet med mobilitetslösningar i stadens parkeringshus och i nära anslutning till
knutpunkter för kollektivtrafik. Mobilitetslösningar ska inte enbart bygga på byte
från bil till kollektivtrafik utan även från kollektivtrafik till andra färdmedel. För att
alla trafikslag även i framtiden ska kunna finnas i Malmö� för tillgänglighet, handel,
besöksnäring, företagande och mångfald måste Malmö� stad möjliggöra grön
omställning bland samtliga trafikslag. I Malmö� ska det vara lätt att leva miljövänligt
och Malmö� ska fortsatt vara en cykelstad i världsklass. För att fler ska kunna cykla
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till jobb, skola och fritidsaktiviteter ska det satsas på� trygga cykelbanor i hela
Malmö�. Detta ska ske genom förbättringar för cyklisterna, inte genom att försämra
för bilisterna.
Malmö� stads klimatpåverkan genom flygresande ska minska. I Coronapandemins
spår har det visat sig att många möten som tidigare har skett fysiskt istället kan
genomföras digitalt, vilket innebär besparingar i såväl restid som i utsläpp. Denna
utveckling ska naturligtvis fortsätta även i framtiden. Även i de fall där flyg är det
enda möjliga alternativet ska Malmö� minimera sin klimatpåverkan. Därför ska
Malmö� stad delta i Swedavias upphandling av biobränsle för flyg, motsvarande
det egna resandet. Detta leder både till att Malmös klimatpåverkan förknippad
med flygresande minimeras och till att Malmö� stad bidrar till att stimulera
efterfrågan på� inhemsk produktion av biobränsle.
Arbetet med att förverkliga Öresundsmetron ska intensifieras. Metron kommer bli
en avgörande nod för klimatsmart mobilitet i hela Öresundsregionen.
Öresundsmetron kommer vara en förutsättning för att Sverige ska kunna uppnå�
den nationella godsstrategin där transporter ska flyttas från lastbilar till
miljövänliga tåg. När Fehmarn-Bält-förbindelsen invigs kommer inte kapaciteten
på Öresundsbron räcka till om bron inte kan avlastas från delar av persontrafiken
med hjälp av Öresundsmetron. Klimatarbetet är ett globalt arbete och då är det
viktigt att inse att kloka infrastrukturlösningar inte är en regional fråga, utan en
nationell angelägenhet. Dessutom skulle Öresundsmetron innebära att en miljon
människor i Sverige och Danmark får tillgång till 500 000 nya arbetsplatser som de
kan resa till på under en timme. Detta skulle vara ett kraftfullt verktyg för att trycka
tillbaka arbetslösheten och därmed stärka välståndet i hela Sverige.

Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta:
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur kommunen kan underlätta
etableringen av en grön tillverkningsindustri,
att ge MKB i uppdrag att öka byggnationen av studentbostäder,
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten för Malmö stad att delta
i Swedavias upphandling av biobränsle för flyg,
att ge tekniska nämnden, miljönämnden och stadsbyggnadsnämnden i uppdrag
att ta fram en strategi för förbättrad laddinfrastruktur för elfordon i Malmö,
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Kultur och fritid
Kommunfullmäktigemål:
MALMÖ STAD SKA VERKA FÖR ATT FLER MALMÖBOR SKA TA DEL AV STADENS
KULTUR- OCH FRITIDSUTBUD
Nämnder och bolag som berörs: Kommunstyrelsen, kulturnämnden,
fritidsnämnden, Malmö Live, Malmö stadsteater, förskolenämnden,
grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, samt
funktionsstödsnämnden
MALMÖ STAD SKA VERKA FÖR ATT STÄRKA STADENS BESÖKSNÄRING
Nämnder och bolag som berörs: Kommunstyrelsen, kulturnämnden,
fritidsnämnden Malmö Live, Malmö stadsteater, stadsbyggnadsnämnden, tekniska
nämnden, samt miljönämnden
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Inriktning för verksamheten
Malmö är en stad som stoltserar med ett brett kvalitativt utbud av Sveriges
häftigaste livescener för musik och kultur. Kulturutbudet i Malmö ska breddas och
för att skapa möjligheter till ett större utbud av högklassig kultur genom att staden
bättre tillvaratar kreativa näringar som bygger på entreprenörskap och innovation.
Stadens kulturverksamheter ska öka sin publik och därmed sina intäkter genom att
aktivt arbeta med att hitta nya målgrupper och samarbeten med näringslivet. För
att öka stadens kulturella utbud är det avgörande att kulturella aktörer ges bättre
förutsättningar till ökad självfinansieringsgrad samt att staden också möjliggör för
fler att ta emot sponsorintäkter. Staden behöver även arbeta fram en plan på hur
kulturlivet ska kunna vara bidragande för att öka Malmös besöksnäring.
Malmöfestivalen ska förnyas så att stadens kultur- och nöjesliv, föreningar och
restaurangnäring ska få ett större utrymme. Malmöfestivalen ska innehålla mer av
allt det fantastiska som finns i vår stad och utgöra en folkfest för alla. Malmös
restauranger och caféer ska få möjlighet att flytta ut på gatorna och visa upp
stadens fantastiska matkultur. Samtidigt ska kommunen aktivt arbeta för att inte
konkurrera ut Malmös privata livescener genom att flytta en del av
artistframträdandena till dessa platser. Malmös föreningar ska ges möjlighet att få
visa upp sin verksamhet och deras arrangemang ska utgöra en större del av
festivalprogrammet. Det ska helt enkelt vara mer Malmö i Malmöfestivalen.
Stadens kulturinstitutioner ska fungera som verktyg för att skapa trygga platser
och social sammanhållning. Barn och unga ska få bättre tillgång till våra
kulturinstitutioner och ska ges möjlighet till att aktivt skapa kultur, inte bara
konsumera den. Samma sak ska gälla personer med funktionsvariationer. Särskilt
viktigt blir detta för de barn och unga som växer upp utan musikinstrument,
välfyllda bokhyllor och vana att ta del av stadens kulturliv. Medan vuxna i högre
grad kan betala för sin egen kulturkonsumtion så kan mer göras för att förbättra
barns möjlighet att delta i kulturlivet. Därför ska stadens särskilda bidrag till
studieförbunden avskaffas till förmån för utökade satsningar på barn- och
ungdomskultur. Om studieförbunden vill genomföra kulturarrangemang så ska
precis som alla andra organisationer ansöka om medel via kulturförvaltningens
reguljära bidragssystem.
Enligt forskning har kulturen en positiv effekt på folkhälsan samtidigt som kultur är
väsentligt för ett välmående samhälle. Kulturen ska också vara en del i arbetet
med att bekämpa psykisk ohälsa genom att fler får ta del av Malmös kulturutbud
genom delaktighet och konsumtion. Malmö har en stor konstsamling som idag är
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magasinerad och som behöver komma till allmänhetens beskådning genom ett
nytt konstmuseum. Dessutom växer konstsamlingen eftersom staden köper in nya
verk för miljoner via arvsstifelser eller att konst bortskänkes via donationer. I
väntan på att ett nytt konstmuseum står färdigt ska Malmös konstsamling ställas
ut på andra platser som exempelvis Malmö Live. Malmö har norra Europas
vackraste rådhus som få Malmöbor har fått uppleva. Rådhuset behöver komma
Malmöborna till del och öppnas upp under exempelvis gallerinatten.
Föreningslivet har en central roll för att Malmöborna ska ha en bra hälsa och leva
ett rikt och aktivt liv. Malmöborna har en bredd av olika intressen och därför
behöver även stadens föreningsliv präglas av en större mångfald. Tillgängligheten
är viktig för att kunna säkerställa att alla Malmöbor kan ta del av stadens breda
utbud av föreningsaktiviteter. Staden behöver fortsätta utbyggnaden av fler ytor
för fritid och rörelse.
Malmö är i behov av nya simytor för att kunna garantera den lagstadgade
simundervisningen och tillfredsställa föreningarnas behov. Den planerade
simanläggningen på stadionområdet bör finansieras genom avyttring inom
stadens befintliga fastighetsbestånd. Därutöver är staden i behov av ytterligare en
badanläggning som med fördel kan förläggas i närheten av havet för att ta
tillvarata Malmö unika läge som havs- och kuststad. Därför bör staden uppmuntra
att den nya badanläggningen uppförs av en extern aktör som kombineras med
hotell, konferens, café och restauranger samt spaupplevelser i syfte att stärka
bilden av vattenstaden Malmö och för att stärka Malmös attraktivitet inom
besöksnäringen.
Vikten av att en sammanhållen idrott är viktigt för att kunna säkerställa att stadens
idrottsföreningar verkar under lika förutsättningar. Tidigare småprojekt ska ersättas
av ett sammanhållet program för Malmös idrott med en samlad strategi för hur
olika fritidsaktiviteter ska kunna förbättras och samordnas. Stadens fritidsgårdar
och fritidsaktiviteter behöver en tydligare profilering som innefattar exempelvis
musik, sport och e-sport för att nå ökat intresse. Malmö ska även välkomna
alternativa driftsformer och ökat samarbete mellan kommun, ideella föreningar
och näringslivet. Malmö har ett omfattande investeringsbehov och för att
föreningsverksamheten och idrotten inte ska bli lidande behöver staden involvera
fler aktörer i byggandet av exempelvis arenaprojekt och idrottsplaner.
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Föreningslivet behöver vara jämställt så att flickor och pojkars fritidsintressen
likställas med varandra. Detta ska säkerställas genom en uttalad målsättning om
att fördelningen av bidrag till idrott och föreningsliv ska vara jämställt.

Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta:
att ge kulturnämnden i uppdrag att ta fram plan på hur stadens kulturliv ska kunna
vara bidragande för att öka Malmös besöksnäring,
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder att
omforma Malmöfestivalen med ett större Malmöfokus,
att ge kulturnämnden i uppdrag att förbereda konstutställningar innehållande
Malmö stads konstsamling på publika platser i staden i väntan på ett nytt
konstmuseum,
att ge kommunstyrelsen och berörda nämnder i uppdrag att finansiera den nya
badanläggningen på stadionområdet genom avyttring inom Malmö stads
befintliga fastighetsbestånd,
att ge kommunstyrelsen och berörda nämnder i uppdrag att tillsammans med
externa aktörer möjliggöra för en ny badanläggning som kombineras med hotell,
konferens, restaurang och café samt spaupplevelser,
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En god organisation
Kommunfullmäktigemål:
MALMÖ STADS ATTRAKTIVITET SOM ARBETSGIVARE SKA ÖKA
Nämnder och bolag som berörs: samtliga
MALMÖ STAD SKA VERKA FÖR HÖGRE NÖJDHETSGRAD MED STADENS
SAMHÄLLSSERVICE.
Nämnder och bolag som berörs: samtliga
MALMÖ STAD SKA SÄKERSTÄLLA EN GOD KOMPETENSFÖRSÖRJNING
Nämnder och bolag som berörs: samtliga
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Inriktning för verksamheten
Malmö stads ambition som arbetsgivare måste höjas. För att välfärden och
servicen ska fungera måste också medarbetarna göra det. Möjligheter måste ges
till en god arbetsmiljö fri från orimligt hög arbetsbelastning men också fri från
diskriminering. Tystnadskulturen som råder inom många delar av stadens
förvaltningar ska brytas. Det är av yttersta vikt att det vidtas åtgärder vid tydliga
varningssignaler om missförhållanden samt att åtgärder vidtas vid hög
personalomsättning.
Stress och påfrestning inom den offentliga sektorn är alltför vanligt. Malmö stad
behöver kartlägga var arbetsbelastningen är som störst för att kunna gå in med
punktinsatser.
Malmö stad ska vara en så attraktiv arbetsgivare att staden blir förstahandsvalet
för den som vill arbeta i offentlig sektor. Lönepolitiken i Malmö ska aktivt bidra till
att stadens verksamhet utvecklas och möjligheten till karriär ska attrahera,
rekrytera, behålla och utveckla den kompetens som behövs. Lön ska sättas efter
arbetskrav, kompetens och resultat. Incitamenten ska vara kopplade till de resultat
som uppnås. Verksamhetsnära lönekriterier som stödjer denna koppling ska
fortsatt utvecklas. Genom att introducera en kompetensutvecklingsplan kan
lönesättningen individualiseras och arbetet stärkas.
Malmö ska vara ett föredöme när det kommer till att bedriva jämställdhetsarbete
och att erbjuda heltid till dem som vill ändra sin arbetstid. Detta är ett stort steg på
vägen till att jämna ut de löneskillnader som i dag finns i samhället. I snitt arbetar
var tredje kvinna deltid, vilket för hennes del kan betyda att det är svårt att klara
sig på den egna lönen, men också att det kan bli svårt att klara sig som äldre, då
pensionen riskerar att bli låg.
Principen för Malmö stads rekrytering ska alltid vara att den som är bäst lämpad
får jobbet. I mångfaldens Malmö är det uppenbart språkkunskaper och kulturell
kompetens är mycket meriterande i många rekryteringsprocesser. Däremot ska
kön, sexualitet och etnicitet vara irrelevant vid anställning. Identitetspolitik ska
aldrig vara styrande när Malmö stad ska rekrytera medarbetare och chefer.
Att alla anställda obehindrat ska kunna göra sig förstådda på svenska är en
förutsättning för att staden ska kunna leverera en god service till medborgarna.
Därför ska Malmö stad erbjuda uttalsträning i samband med anställningar och som
kompetenshöjande insatser för personal i yrken med hög grad av service och
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kontakt med medborgare. Detta i syfte att undvika språkförbistring mellan
personal och brukare.
Malmö stad ska främja fler karriärmöjligheter för vård- och omsorgsanställda
genom att underlätta för välfärdsföretag att etablera sig i Malmö stad. Genom
detta får den anställde frihet att själv välja arbetsgivare och därmed också
möjligheten till en löneutveckling som inte erbjuds när det bara finns en
arbetsgivare att välja på.
Malmö stad ska öka möjligheten att kunna anställa studentmedarbetare där det
finns ett behov. Studentmedarbetare innebär ett reguljärt arbete vid sidan om
studierna. Tjänsterna ska kunna utföras på deltid. Genom en sådan modell får
studenter möjlighet till relevant arbetslivserfarenhet samtidigt som kommunen får
en möjlighet till att visa upp sig som arbetsgivare för framtidens medarbetare.
Malmö ska bedriva ett kvalitativt och konsekvent arbete med HBTQ-frågor. God
kompetens i bemötande av HBTQ-personer ska genomsyra alla Malmö stads
verksamheter.
Malmö stad bör stimulera och stärka möjligheten för anställda att starta företag.
Därför ska staden i största möjliga mån bevilja tjänstledighet för den som vill starta
eget företag.
Inom ramen för Malmö stads verksamhet ingår några av samhällets mest utsatta.
Dessa måste alltid kunna vara trygga i mötet med Malmö stads personal. Därför
ska det säkerställas att Malmö stad alltid begär utdrag från belastningsregistret vid
anställning till tjänster av känslig karaktär där Malmö stad har möjlighet till detta.
Även möjligheten till kontinuerlig kontroll mot belastningsregistret under
pågående anställning ska utredas.

Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta:
Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att kartlägga var i organisationen
arbetsbelastningen är som störst i syfte att kunna gå in med punktinsatser,
Att ge kommunstyrelsen i samarbete med gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att ta fram en modell för uttalsträning som
kan erbjudas i samband med anställning i Malmö stads verksamheter,

32

39

Att ge samtliga nämnder i uppdrag att säkerställa att kontroll mot
belastningsregistret vid anställning till samtliga tjänster där Malmö stad har
lagstöd för kontroll alltid utförs,
Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten att införa kontinuerlig
kontroll mot belastningsregistret för anställda där utdrag från belastningsregistret
kan krävas vid anställning,
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Styrning och ledning i Malmö stad
Enligt kommunallagen utgår styrningen i en kommun från kommunfullmäktige
som beslutar i ärenden av principiell karaktär såsom mål och riktlinjer för
verksamheten samt kommunens organisation. I Malmö fördelar
kommunfullmäktige ansvaret för genomförandet av det kommunala uppdraget till
nämnderna genom reglementen och till bolagen främst genom bolagsordning
och ägardirektiv. Kommunens uppdrag regleras i stor utsträckning via lagstiftning
och nationella riktlinjer. Malmö stad har en styrmodell med ett långtgående
decentraliserat ansvar. Utöver reglementen och ägardirektiv styr
kommunfullmäktige utifrån den långsiktiga visionen bland annat genom mål,
särskilda uppdrag och ekonomiska ramar.
Denna budget är det övergripande och överordnade styrdokumentet för stadens
nämnder och helägda bolag under året. Den innehåller den politiska visionen, en
kortfattad beskrivning av kommunens grunduppdrag, kommunfullmäktiges mål
för mandatperioden, särskilda uppdrag för året och ekonomiska ramar. Den
innehåller också riktlinjer som syftar till att uppnå god ekonomisk hushållning.
Budgeten är bindande både vad avser ekonomiska ramar, kommunfullmäktiges
mål och uppdrag för verksamheten. Övriga kommunala styrdokument som planer,
program, policys och liknande är underordnade budgeten.
Genom Agenda 2030 skapas en gemensam riktning för Malmös väg framåt.
Analyser av Malmös utveckling utifrån de 17 globala målen var en viktig
utgångspunkt för att definiera kommunfullmäktigemål för mandatperioden.
Kommunfullmäktiges mål i budgeten ska bidra till en effektiv styrning och god
ekonomisk hushållning. Målen är långsiktiga och gäller för innevarande
mandatperiod, men ska uppnås så fort som möjligt. De anger ett fåtal
utvecklingsområden för hela staden där nämnder och styrelser behöver
kraftsamla för att åstadkomma en tydlig förflyttning. Tvärsektoriella frågor utgör
inte egna kommunfullmäktigemål utan integreras i uppföljningen inom samtliga
målområden.
För att hålla kommunstyrelse och kommunfullmäktige informerade om
utvecklingen i Malmö stad, genomförs återkommande kommungemensam
uppföljning under året av mål, verksamhet och ekonomi. Uppföljningen utgör
också underlag för eventuella beslut om korrigerande åtgärder samt underlag för
den fortsatta planeringen.
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God ekonomisk hushållning i Malmö
stad
Enligt kommunallagen 11 kap. 1 § ska kommunen ha en god ekonomisk
hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra
juridiska personer. En god ekonomisk hushållning upprätthålls genom
kommunfullmäktiges finansiella mål och mål för verksamheten samt genom
nedanstående riktlinjer. Riktlinjerna reglerar styrningen av kommunens samtliga
nämnder och helägda bolag men i olika omfattning.

Finansiellt mål
MALMÖ STAD SKA HA EN HÅLLBAR EKONOMISK UTVECKLING
Målet är långsiktigt och avser att trygga en hållbar ekonomisk utveckling över tid.
Hållbarheten i ekonomin mäts genom att följa tre indikatorer: Årets resultat,
räntebärande nettolån samt utvecklingen av finansnetto och avskrivningar. De tre
indikatorerna mäts i relation till skatter och generella statsbidrag.
På lång sikt behöver kommunen planera för årliga överskott i driftsbudgeten. Ett
budgeterat överskott innebär en reserv för oförutsedda händelser och minskar
risken för att underskott ska uppstå. Dessutom innebär ett överskott att delar av
investeringarna kan finansieras utan en ökad skuldsättning och bidrar på så sätt till
en hållbar ekonomisk utveckling. För de kommande åren visar dock de senaste
prognoserna på en svag utveckling av skatteunderlaget. Det beror på den
långsiktiga demografiska utvecklingen i kombination med att konjunkturen har
försvagats med en svag utveckling av antalet arbetade timmar. Samtidigt har
kommunen de senaste åren redovisat överskott i bokslutet om 4–6 % per år och
investeringarna har kunnat finansieras utan ökad skuldsättning. Bedömningen är
därför att den finansiella ställningen är så stark att det är möjligt att för 2021 inte
budgetera överskott utan istället använda utrymmet för att mildra
anpassningsbehovet i nämnderna. För 2022 budgeteras ett överskott om 0,5 % av
skatter och generella statsbidrag och för 2023 budgeteras ett överskott på 1,0 %.
Att skuldnivån begränsas är en viktig förutsättning för en hållbar ekonomisk
utveckling. En hög skuldsättning innebär att ett långsiktigt ekonomiskt åtagande
överlämnas till nästföljande generation vilket begränsar dess möjligheter att forma
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den verksamhet som den generationen anser lämpligast. Investeringsnivån måste
därför anpassas till det finansiella utrymmet. Det kan ske genom en prioritering
mellan olika investeringsobjekt och en planering av när i tiden investeringar kan
genomföras med hänsyn till de finansiella förutsättningarna.
Målvärden för de tre indikatorerna 2021 är:
•

Årets resultat ska uppgå till minst ett nollresultat.

•

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

•

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

Riktlinjer för nämnder och bolag
Kommunstyrelsens roll enligt kommunallagen är att leda och samordna
förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över verksamheten i
nämnder och bolag. Nämnder och bolagsstyrelser ska möjliggöra för
kommunstyrelsen att utöva uppsiktsplikten.
Nämnder och helägda bolag ska utifrån kommunfullmäktiges budget årligen
besluta om en budget för den egna verksamheten. Budgeten ska innehålla de
kommunfullmäktigemål som nämnden/bolagsstyrelsen tilldelats samt plan för
verksamheten och ekonomin. För nämnder som har fått ekonomiska ramar av
kommunfullmäktige ska också anges hur dessa ramar ska användas under året.
Nämnds- och bolagsbudget upprättas i enlighet med anvisningar från
kommunstyrelsen.
Nämnder har rätt att inom sitt grunduppdrag ompröva verksamhet och besluta om
ändrad inriktning eller omfattning av verksamhet som nämnden bedömer lämplig
eller nödvändig. Om förändringen berör andra nämnder skall samråd med dessa
ske före beslut. Ändringar som innebär avsteg från vad kommunfullmäktige
uttryckt i årets budget skall beslutas av kommunfullmäktige.
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Riktlinjer för kommunfullmäktigemål
Budget
Varje kommunfullmäktigemål är särskilt riktat till flera utvalda nämnder och
helägda bolag, som ansvarar
gemensamt för planering och genomförande av målet. Respektive
nämnd/bolagsstyrelse ska i sin nämnds- eller bolagsbudget besluta om sitt eget
bidrag till tilldelade kommunfullmäktigemål. Rapportering av målen i nämnds- och
bolagsbudget ska ske i enlighet med anvisningar från kommunstyrelsen.
Uppföljning
Nämnder och helägda bolag ska två gånger om året – i samband med
Delårsrapport samt Årsanalys – göra en bedömning av utvecklingen av valda
indikatorer i relation till önskat utfall för mandatperioden. Rapportering ska ske i
enlighet med anvisningar från kommunstyrelsen och ligger till grund för
kommunstyrelsens rapportering till kommunfullmäktige om utvecklingen i
förhållande till kommunfullmäktigemålen.
Inom de olika målområdena finns ett antal uppdrag. Dessa ska, om inte annat
anges, genomföras så fort som möjligt under budgetåret och redovisas i samband
med nämndernas/bolagens årsanalys i enlighet med särskilda anvisningar från
kommunstyrelsen.
I slutet av en mandatperiod ska nämnder och helägda bolag rapportera
uppfyllelse av kommunfullmäktigemålen baserat på den helhetsbild som
utvecklingen av valda indikatorer ger. Det innebär att uppföljningen i slutet av en
mandatperiod skiljer sig från den årliga uppföljningen.

Riktlinjer för ekonomi
Nämnders och bolags kontroll över sin ekonomi och deras förmåga att vidta
korrigerande åtgärder är av central betydelse för att uppnå den av
kommunfullmäktige planerade utvecklingen. Utgångspunkten är att nämnder och
bolag, inom ramen för sitt uppdrag, ska bedriva en väl fungerande och effektiv
verksamhet. För att uppnå detta krävs bland annat att nämnder och bolag har en
välfungerande intern ekonomisk styrning. Nämnder ska därför upprätta interna
riktlinjer för ekonomisk styrning. Dessa ska bland annat innefatta ansvars- och
befogenhetsfördelning mellan nämnd och dess förvaltning samt andra
nämndspecifika ekonomiska regelverk som krävs för att säkerställa
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nämndsansvaret. För bolagen regleras kraven på intern styrning genom
ägardirektiven.
Nämndernas ansvar för ekonomiska ramar
I den av kommunfullmäktige fastställda budgeten erhåller nämnden ekonomiska
ramar genom ett eller flera kommunbidrag och en investeringsram för sin
verksamhet. Dessa ramar är bindande för nämnden och får inte överskridas.
Nämnderna har ansvar för att inom tilldelade ramar uppfylla de mål och den
lagstiftning som gäller för verksamheten. Verksamheten skall bedrivas inom
tilldelade ekonomiska ramar även om detta medför att de i budgeten angivna
målen inte helt kan uppnås.
Nämnder ska i sin nämndsbudget årligen besluta om hur tilldelade ekonomiska
ramar ska fördelas till verksamheten. Fördelningen ska göras med
utgångspunkten att driva en väl fungerande och effektiv verksamhet.
Ändringar av tilldelade ekonomiska ramar beslutas av kommunfullmäktige. Det
innebär att nämnder som har flera kommunbidrag inte får omfördela medel
mellan dessa ramar.
Befrielse från ansvar för ekonomiskt resultat för vissa nämnder
En nämnd 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 2021 gäller befrielse från resultatansvar för
följande verksamheter:
•

Teknisk nämnd – vinster exploateringsverksamhet

•

Teknisk nämnd – realisationsvinster fastigheter

•

Teknisk nämnd – rivning, sanering och detaljplaner

•

Servicenämnd – rivning och sanering

•

Stadsbyggnadsnämnd – bostadsanpassningsbidrag

•

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

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

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

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

Vid bedömningen av konjunkturens effekt på skatteunderlaget kan budgetårets
ökning av skatteunderlaget i riket jämfört med den genomsnittliga ökningen under
de tio föregående åren användas som ett riktvärde. Källa: Sveriges kommuner och
regioner, 2013, RUR i praktiken.

1
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Planeringsförutsättningar, ramar och
ekonomisk analys
Planeringsförutsättningar
Utveckling av kommunernas ekonomi
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har i oktober 2020 gjort följande
bedömning av kommunernas och regionernas ekonomiska förutsättningar de
kommande åren: 2
”Smittspridningen av covid-19 ökar nu åter i samhället. Vilka de ekonomiska
konsekvenserna blir av detta är mycket osäkert. Vårens rekordsnabba
konjunkturkollaps och dess effekter på samhällsekonomin tycks ändå i
nuläget ligga bakom oss, och bottenpunkten för den kollapsen har
passerats, både globalt och i Sverige. En stark positiv rekyl syns just nu i
tillväxten världen över. Men det kraftiga raset i våras innebär att
återhämtningen kommer att ta tid. Frågan är med vilken hastighet som
förlusterna i produktion, sysselsättning, försäljning och vinster kan tas igen.
Bedömningarna varierar, men i en situation där pandemin är långt ifrån över
är osäkerheten osedvanligt stor. Sedan februari har pandemin överskuggat
allt annat och skiftat fokus bort från tidigare makroekonomiska orosmoln.
Men i hög grad kvarstår flera av de riskfaktorer som många tidigare talade
om. Exempelvis Brexit, spänningarna mellan USA och Kina, liksom i viss grad
mellan USA och Europa med tydlig bäring på handelsförutsättningarna. På
lite längre sikt finns risken att dessa frågetecken tynger den fortsatta
konjunkturuppgången globalt – så länge avtalsfrågor inte lösts och
geopolitiska tvister består. Demografitrycket fortsätter och grovt räknat ökar
behoven av välfärd med 1 procent per år den kommande tioårsperioden.
Främst är det äldreomsorgen som har ett starkt tryck med ökande behov,
liksom även hälso- och sjukvården. Utifrån SCB:s befolkningsprognoser de
senaste åren beräknades också trycket på bland annat förskola och skola bli
fortsatt stort.

2

Sveriges Kommuner och Regioner Ekonomirapporten oktober 2020
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Under hösten blev det tydligt att skatteunderlaget inte påverkats så mycket
som befarat av pandemin och att de generella bidrag staten skjutit till är
större än effekten på skatteunderlaget. Detta i kombination med övriga
bidrag och att många verksamheter efterfrågats i lägre grad gör att 2020 i
många kommuner kommer att avslutas med ett stort ekonomiskt överskott,
som sammantaget beräknas bli drygt 30 miljarder kronor. Dilemmat för
kommunerna består nu i att hålla tillbaks förväntningarna som ökar till följd
av de starka resultaten. För de långsiktiga utmaningar kommunerna hade
innan pandemin kvarstår. De måste förhindra att verksamheterna sväller då
effektiviseringar måste göras för att klara ekonomin i budgetens sista planår,
där det fortfarande blir ett negativt ekonomiskt gap om kostnaderna skulle
tillåtas öka i takt med befolkningen.”
Sveriges Kommuner och Regioner gör i prognosen bedömningen att
timlöneökningar enligt konjunkturlönestatistiken kan förväntas uppgå till 2,1 % för
2021 och ökningen av konsumentprisindex till 1,1 %. Den viktade
sammanvägningen av dessa två faktorer ger ett index på 1,8 %. SKR:s prognoser
över timlöner och KPI under de kommande åren framgår av tabellen nedan.
Utveckling av timlön och KPI (SKR oktober 2020)
Årlig procentuell förändring
2019

2020

2021

2022

2023

Timlön, konjunkturlönestatistik

2,6%

2,3%

2,1%

2,3%

2,5%

KPI, konsumentprisindex

1,8%

0,5%

1,1%

1,8%

2,2%

Befolkningen
Antalet invånare i Malmö uppgick vid årsskiftet 2019/2020 till 344 166. Enligt
Malmö stads senaste befolkningsprognos beräknas antalet invånare i Malmö öka
med nästan 4 100 invånare under 2020 eller knappt 1,2 %. Under år 2021 förväntas
antalet invånare öka med cirka 3 800.
Tabellen visar den befolkning som budgeten baserats på. Budgeten för respektive
år beräknas utifrån Malmö stads befolkningsprognos som tagits fram under våren
året före budgetåret. Befolkningen beräknas som ett genomsnitt av det
prognostiserade antalet invånare vid årets början och dess slut.
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I årets budget är den procentuella ökningen störst inom åldersgrupper som
efterfrågar skolverksamhet. Jämfört med föregående års budget förväntas antalet
invånare i åldern 6–15 år öka med 2,6 % och i åldern 16–19 år med 3%.
Antal invånare, budget
2021

2020

Förändring

4 996

5 035

-39

1-5 år

22 916

23 276

-360

6-15 år

40 913

39 874

1 039

16-19 år

13 353

12 965

388

20-64 år

214 796

213 040

1 756

65-79 år

38 946

38 292

654

80-w år

14 206

14 133

73

350 126

346 615

3 511

0 år

Totalt

Skatteintäkter och generella bidrag
Intäkterna från skatter och generella bidrag för år 2021 och planperioden har
baserats på Sveriges Kommuner och Regioners prognos från oktober 2020.
År 2021 är den underliggande
utvecklingen av skatteunderlaget
0,3 procentenheter högre än det
faktiska. Nettoeffekten förklaras av
det förslag om ytterligare sänkt
skatt (höjda grundavdrag) för
personer över 65 år samt ändrade
värden för förmånsbilar som
lämnats i propositionen. Kommuner
och regioner föreslås få kompensation för de minskade skatteintäkterna genom en
höjning av de generella statsbidragen år 2021. Även denna reglering har beaktats i
skatteprognosen.
Skatteintäkterna är beräknade utifrån en oförändrad utdebitering med 21,24 %. En
förändring av utdebiteringen med 1 procentenhet förändrar skatteintäkterna med
cirka 700 mnkr.
Om skatteunderlaget (för riket) 2021 förändras med 1 procentenhet påverkas
intäkterna med 190 mnkr.
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Intäkterna har beräknats utifrån befolkningsprognosen från våren 2020. Om
befolkningen förändras med 500 personer påverkas intäkterna med drygt 30 mnkr.

Budget 2021 med plan för åren 2022–2023
Skatteintäkter och generella statsbidrag
Skatteintäkter och generella statsbidrag har budgeterats utifrån SKR:s prognos
oktober 2020. Därtill har 99 mnkr i statsbidrag för äldreomsorgssatsning samt 25
mnkr i statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt utsatta områden
budgeterats.

Index
Flertalet nämnder får en uppräkning för pris- och löneökningar med 1,8 %.
Undantaget är teknisk nämnd, servicenämnd, kulturnämnd samt fritidsnämnd som
får en något lägre uppräkning på grund av annan nämndspecifik kostnadsstruktur.

Demografi
För de nämnder där det finns ett direkt samband mellan befolkningsutveckling
och resursåtgång har en demografieffekt beräknats. Beräkningarna utgår från den
befolkningsprognos som tagits fram under våren 2020. 3
Ramjustering till följd av den demografiska effekten sker i första hand för nämnder
som i huvudsak driver en för kommunen obligatorisk verksamhet men har
beräknats även för delar av kultur- och fritidsverksamheten. Totalt har
nämndernas kommunbidrag förstärkts med 256 mnkr för demografieffekter.

Bolag och kommunalförbund
Den totala ramen för bolag och kommunalförbund har schablonmässigt räknas
upp för pris- och löneökningar. Den faktiska uppräkningen fastställs slutligen i

Demografiberäkningarna görs enligt en schabloniserad modell med faktorer som
inte är påverkbara för en enskild nämnd. Beräkningsmodellen utgår från att
verksamheten för nya invånare drivs med samma ambitions- och kostnadsnivå
som den befintliga verksamheten.
3
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kommunstyrelsens nämndsbudget för 2021 och är i flera fall beroende av
uppräkningar utifrån olika avtal.
I budgeten ingår på samma sätt som i budget 2020 en förväntad effekt inom
Malmö stadshus AB, där bolag som visar överskott balanserar underskott i andra
bolag inom bolagskoncernen.

Räntor och utdelningar
Finansiella intäkter och kostnader bygger på prognosen från Delårsrapport 2020
med hänsyn taget till budgeterade investeringsnivåer, försäljning och budgeterat
resultat. Nettoeffekten av räntor är beräknat utifrån en sänkt internränta från 3 % till
1,25 %. I de finansiella intäkterna ingår en utdelning från MKB med 81 mnkr.
Nivån på internräntan justeras för att hamna i nivå med SKR:s förslag för
internränta 2021.

Revisorskollegiet
I kommunallagen framgår att det är kommunfullmäktiges presidium som ska
bereda förslaget till budget för revisorskollegiet. I beräkningarna ingår det förslag
till budgetram för 2021 för revisorskollegiet som bereds av kommunfullmäktiges
presidium. Kommunstyrelsen tar dock inte för egen del ställning till budgetramen
för revisorskollegiet.

Antaganden och tekniska justeringar
I nämndernas ekonomiska ramar ingår eventuella helårseffekter av beslut om
justerade budgetramar under 2020. Detta avser framför allt ökat kommunbidrag
för LSS-utbyggnad 2020 som tilldelats funktionsstödsnämnden. Tilläggsbudget
under 2020 som inte avser stadigvarande verksamhet ingår inte i
beräkningsunderlaget.
Pensionskostnader och personalomkostnader har beräknats utifrån KPA:s senaste
prognos (augusti 2020).
Tekniska nämnden och servicenämnden har tilldelats utökat kommunbidrag för
driftskostnader som uppstår till följd av komponentavskrivningar. Effekten av
annuitetsberäknad hyra har inneburit ett minskat avkastningskrav på
servicenämnden om 3 mnkr.
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Efter en genomlysning av gällande regelverk avseende redovisning av kostnader
för detaljplaner kommer kostnaderna att redovisas som driftkostnad istället för
investering. I budgeten har tekniska nämndens ram för rivning och sanering och
utökats till att även omfatta detaljplanekostnader.
En sänkning av internräntan innebär att verksamheternas kostnader för 2021
beräknas sjunka med sammanlagt 161 mnkr. Nämndernas kommunbidrag justeras
med motsvarande belopp.

Övriga förändringar
Kommunstyrelsens kommunbidrags sänks med 26 mnkr för minskat anslag till
projekt & utredningar och till följd av nedläggning av tidningen Vårt Malmö.
Stadens organisation för kommunikatörer ska från halvårsskiftet centraliseras från
nämnderna till kommunstyrelsen och effektiviseras. Totalt förstärkts
kommunstyrelsens kommunbidrag med 6,145 mnkr för kommunikatörsorganisationen andra halvåret 2021.
Kommunbidraget till kommunstyrelsens anslag till förfogande sänks med 10
mnkr.
Servicenämndens kommunbidrag minskas med drygt 1,2 mnkr till följd av
centraliseringen av stadens kommunikatörer.
Kommunbidraget till tekniska nämnden förstärks med 20 mnkr för utökad
satsning på ordningsvakter, trygghetskameror och införande av trygga stråk.
Samtidigt minskas kommunbidraget med 3,5 mnkr till följd av centraliseringen av
stadens kommunikatörer.
Tekniska nämndens intäktsram avseende exploateringsvinster höjs med 30 mnkr.
Nämndens ram för kostnader för rivning, sanering och detaljplaner har sänkts till
35 mnkr. Resultatkravet för hamnanläggningar inom tekniska nämnden höjs med 8
mnkr till följd av ränteskillnader mellan hyresavtal och interränta.
Miljönämndens kommunbidrag sänks med 1,3 mnkr till följd av centraliseringen av
stadens kommunikatörer.
Kommunbidraget till stadsbyggnadsnämnden sänks med 1,5 mnkr till följd av
centraliseringen av stadens kommunikatörer.
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Gymnasie- och vuxen utbildningsnämndens kommunbidrag förstärks med 70
mnkr för utökad vuxenutbildning. Samtidigt sänks kommunbidraget med 16 mnkr
som en anpassning till ändrade volymer inom kommunalt aktivitetsansvar, med
6,8 mnkr till följd av nedläggning av Pedagogisk inspiration samt med 1 mnkr till
följd av centraliseringen av stadens kommunikatörer.
Kommunbidraget till grundskolenämnden utökas med 25 mnkr för förstärkt
undervisning i matematik, svenska, sex- och samlevnad, stärkt elevhälsa och
hedersförebyggande arbete. Kommunbidraget sänks med 8,2 mnkr till följd av
nedläggning av Pedagogisk inspiration samt med 1,5 mnkr till följd av
centraliseringen av stadens kommunikatörer.
Förskolenämndens kommunbidrag förstärks med 20,2 mnkr för satsning på
förskollärarlönelyft. Kommunbidraget sänks med 7,7 mnkr till följd av nedläggning
av Pedagogisk inspiration samt med 1,5 mnkr till följd av centraliseringen av
stadens kommunikatörer.
I Kulturnämndens kommunbidrag omfördelas 19 mnkr till förstärkt barn- och
ungdomskultur genom avskaffande av bidrag till studieförbund. Kommunbidraget
minskas med 2,7 mnkr till följd av centraliseringen av stadens kommunikatörer.
Fritidsnämndens särskilda bidrag till Folkets hus avskaffas, vilket tillsammans med
centraliseringen av stadens kommunikatörer leder till en minskning av
kommunbidraget med knappt 5 mnkr.
Kommunbidraget till hälsa-, vård- och omsorgsnämnden förstärks med 55 mnkr
för satsning på stärkt kvalitet i äldreomsorgen och införande av äldrekuratorer.
Samtidigt sänks kommunbidraget med 1,5 mnkr till följd av centraliseringen av
stadens kommunikatörer.
Funktionsstödsnämndens kommunbidrag förstärks om 11,5 mnkr. för LSSutbyggnad och externa placeringar. Kommunbidraget sänks med 1,1 mnkr till följd
av centraliseringen av stadens kommunikatörer.
Arbetsmarknads- och socialnämnden får förstärkt kommunbidrag för en satsning
på 100 mnkr på arbetsmarknadsinsatser hos fria aktörer, varav 50 mnkr omfördelas
från arbetsmarknadsavdelningen. Nämndens kommunbidrag förstärks med
ytterligare 30 mnkr för förstärkt arbete emot fusk och felaktigheter.
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Kommunbidraget sänks med 2,2 mnkr till följd av centraliseringen av stadens
kommunikatörer.
Kommunbidraget till arbetsmarknads- och socialnämndens ram för ekonomiskt
bistånd sänks med 27 mnkr till följd av ny riktlinje om bistånd för hyreskostnader.

Investeringsverksamhet
Investeringar genomförs av nästan alla Malmö stads nämnder. De två nämnder
med högst investeringsvolym är servicenämnden och tekniska nämnden.
Servicenämnden genomför investeringar framför allt i byggnader för
samhällsservice såsom skolor, förskolor, boenden samt lokaler för fritids- och
kulturverksamhet. Tekniska nämnden genomför investeringar framför allt
avseende exploatering och utbyggnad av staden. Övriga nämnder investerar i
utrustning.
Investeringsnivån för åren 2021–2023
uppgår till 9 miljarder. Fördelningen
mellan åren framgår av diagrammet
nedan.
Försäljningar av exploateringsmark
(exklusive avsättningar i form av
gatukostnadsersättning) har beräknats
till 360 mnkr per år. Under perioden
planeras inga försäljningar av
anläggningstillgångar.

Ekonomisk analys
Resultatutveckling
För 2021 budgeteras ett resultat om 0 mnkr. För 2022 planeras en resultatnivå om
0,5 % eller 100 mnkr och för 2023 planeras en resultatnivå om 1 % eller 220 mnkr.

Lånekvot och räntebärande nettoskuld
Räntebärande nettolån ska enligt det finansiella målet uppgå till högst 30 % av
skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning år 2021. Utifrån de planerade
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resultat- och investeringsnivåerna bedöms lånekvoten understiga 30 % under hela
planperioden.
Vid ingången av 2021 beräknas kommunen ha en räntebärande nettoskuld om 0,7
miljarder kronor om pensionsskulden inkluderas. Under 2021 beräknas
nettoskulden öka med 1,1 miljarder kronor. Under de två kommande åren ökar
skulden med ca 1,1 miljarder kronor respektive ca 1,2 miljarder kronor till följd av
fortsatt höga investeringsnivåer.

Finansnetto och avskrivningar
Relationen mellan finansnetto samt
avskrivningar och skatteintäkter,
generella statsbidrag och utjämning skall
följas. Under perioden 2021–2023
beräknas andelen kostnader för
kapitalanvändning vara relativt
oförändrad på 5 %.
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Finansiella rapporter
Driftbudget
Tusentals kronor
Index

Kommunfullmäktige

26 099

365

Revisorskollegiet *)
Valnämnd

12 794

230

2 996

54

3 050

Överförmyndarnämnd

31 395

565

31 960

552 064

8 281

116 348

1 280

-342 000

282

Kommunstyrelse
KS anslag till förfogande
Servicenämnd

Demografi

Effektivisering

Övrigt

BAS

-529

KB 2021
25 935
13 024

-56 034
25 000

-19 855

484 456

-10 000

132 628

-1 233

-342 951

36 000

36 000

Rivning och sanering
Teknisk nämnd

875 203

16 471

859 554

Exploateringsvinster

-240 000

-30 000

-270 000

75 000

-35 000

40 000

Rivning, sanering och detaljplaner
Hamnanläggningar

12 253

-44 373

-8 000

-41 174

Miljönämnd

-33 174
76 262

1 373

-3 882

-1 285

72 468

Stadsbyggnadsnämnd

96 047

1 729

-4 889

-1 527

91 360

Bostadsanpassningsbidrag
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd

25 776

284

1 829 871

32 938

40 600

-19 034

46 122

1 930 497

26 060

Grundskolenämnd

4 955 740

89 203

142 400

-51 873

15 227

5 150 697

Förskolenämnd

2 955 656

2 966 939

53 405

-45 900

-29 744

10 956

Kulturnämnd

520 431

8 327

4 500

-10 665

-2 747

519 846

Fritidsnämnd

582 043

8 149

5 153

-11 907

-4 988

578 450

Hälsa- vård och omsorgsnämnd

3 240 206

58 324

21 645

-33 202

53 416

3 340 389

Funktionsstödsnämnd

2 074 110

37 334

12 381

-21 238

10 317

2 112 904

Arbetsmarknads- och socialnämnd

1 890 471

34 028

38 111

-39 252

77 753

2 001 111

Hemlöshet

406 243

5 687

2 916

-8 297

Ekonomiskt bistånd

898 361

9 882

9 809

-18 361

-27 000

872 691

363 973

256 615

-353 280

88 627

20 957 160

406 549

Statsbidrag flyktingar

-74 000

SUMMA NÄMNDERNA

20 601 225

-74 000

Skatter och generella statsbidrag
Personalförsäkr/ pensioner

-21 148 344

-124 000

-21 272 344

325 000

-9 000

316 000

Bolag/ kommunalförbund

223 056

Räntor och utdelningar

-213 375

-31 000

-244 375

10 249

-62

10 187

-75 435

0

Gemensamma anläggningar och övrigt
SUMMA KOMMUNEN

-202 189

10 316

374 289

233 372

256 615

-353 280

*) Budgetramen till revisorskollegiet beslutas av kommunfullmäktige utifrån förslagfrån KF:s presidium
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Investeringsplan
Tusentals kronor

UTGIFTER
Kommunfullmäktige

BUDGET

PLAN

PLAN

PLAN

PLAN

2021

2022

2023

2024

2025

1 500

900

900

900

900

PLAN

TOTALT

2026 2021-2026
900

6 000

Kommunstyrelse
Teknisk nämnd

71 000

61 000

68 000

61 000

61 000

78 000

400 000

741 000

712 000

678 000

735 000

730 000

719 000

4 315 000

Teknisk nämnd Storstadspaketet för Malmö

166 000

228 000

628 000

738 000

407 000

520 000 2 687 000

39 000

45 000

70 000

10 000

5 000

35 000

204 000

800

800

800

800

800

800

4 800

Teknisk nämnd Hamnanläggningar
Miljönämnd
Stadsbyggnadsnämnd
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd

1 350

1 350

1 350

1 350

1 350

1 350

8 100

15 000

15 000

20 000

20 000

15 000

20 000

105 000

Grundskolenämnd

67 500

58 500

58 500

58 500

58 500

58 500

360 000

Förskolenämnd

24 000

34 000

23 000

30 000

32 000

35 000

178 000

Kulturnämnd

32 000

28 500

27 500

26 500

30 500

26 500

171 500

Fritidsnämnd

5 600

5 200

5 500

6 500

6 500

6 500

35 800

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnd

27 000

27 000

27 000

27 000

27 000

27 000

162 000

Funktionsstödsnämnd

13 000

13 000

13 000

13 000

13 000

13 000

78 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

60 000

Arbetsmarknads- och socialnämnd
Servicenämnd

1 600 000 1 700 000 1 700 000 1 600 000 1 600 000 1 300 000 9 500 000

SUMMA

2 814 750 2 940 250 3 331 550 3 338 550 2 998 550 2 851 550 18 275 200

INKOMSTER (teknisk nämnd)
Försäljning kvartersmark

-varav gatukostnadsersättning
Gatukostnadsersättning, privat mark
Storstadspaketet för Malmö stad
SUMMA

600 000

600 000

600 000

600 000

600 000

600 000 3 600 000

240 000

240 000

240 000

240 000

240 000

240 000 1 440 000

100 000

100 000

100 000

110 000

110 000

110 000

73 000

106 000

270 000

336 000

180 000

244 000 1 209 000

630 000

773 000

806 000

970 000 1 046 000

890 000

954 000 5 439 000
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Resultaträkning
Miljoner kronor

Verksamhetens intäkter

Utfall

Budget

Prognos

Budget

Plan

Plan

2019

2020

2020

2021

2022

2023

5 292

4 545

5 251

4 627

4 641

4 685

-23 312

-24 258

-23 910

-24 757

-24 966

-25 382

-1 147

-1 183

-1 226

-1 209

-1 197

-1 192

Verksamhetens nettokostnader

-19 167

-20 896

-19 885

-21 339

-21 522

-21 889

Skatteintäkter

14 006

14 489

14 290

14 676

15 207

15 803

5 921

6 319

6 843

6 596

6 362

6 269

760

-88

1 248

-67
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Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

Generella statsbidrag och utjämning
Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter

269

305

260

244

275

346

Finansiella kostnader

-149

-217

-162

-177

-222

-309

Resultat efter finansiella poster

880

0

1 346

0

100

220

0

0

0

0

0

0

880

0

1 346

0

100

220

Extraordinära poster
Årets resultat
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Balansräkning
Miljoner kronor

Tillgångar

Utfall

Budget

Prognos

Budget

Plan

Plan

2019

2020

2020

2021

2022

2023
29 724

Materiella & immateriella anläggningstillgångar

23 413

24 935

24 595

26 081

27 704

Finansiella anläggningstillgångar

12 656

14 893

13 653

14 802

17 530

18 425

Anläggningstillgångar

36 069

39 828

38 248

40 883

45 234

48 149

Bidrag till statlig infrastruktur
Omsättningstillgångar
Summa Tillgångar

80

80

80

80

80

80

3 522

3 522

4 347

4 347

4 347

4 347

39 671

43 430

42 675

45 310

49 661

52 576

Eget kapital, avsättningar och skulder
Årets resultat

880

0

1 346

0

100

220

3 789

3 789

3 789

3 789

3 789

3 789

Övrigt eget kapital

12 568

13 448

13 448

14 794

14 794

14 894

Eget kapital

17 237

17 237

18 583

18 583

18 683

18 903

2 162

2 337

2 349

2 440

2 675

2 877

Resultatutjämningsreserv

Pensionsavsättning
Andra avsättningar
Avsättningar
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

242

242

242

242

242

242

2 404

2 579

2 591

2 682

2 917

3 119

15 469

19 053

16 393

18 937

22 953

25 446

4 561

4 561

5 108

5 108

5 108

5 108

Skulder

20 030

23 614

21 501

24 045

28 061

30 554

Summa Eget kapital, Avsättningar och Skulder

39 671

43 430

42 675

45 310

49 661

52 576

Pensionsförmåner intjänade före 1998

-5 003

-5 093

-4 893

-4 674

-4 449

-4 287
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Finansieringsanalys
Miljoner kronor

Årets resultat
Avskrivningar
Pensionsavsättning
Andra avsättningar

Utfall

Budget

Prognos

Budget

Plan

Plan

2019

2020

2020

2021

2022

2023

880

0

1 346

0

100

220

1 147

1 183

1 226

1 209

1 197

1 192

181

175

187

91

235

202

-19

0

0

0

0

0

Ej likviditetspåverkande poster

-624

-240

-265

-270

-240

-240

Medel från verksamheten

1 565

1 118

2 494

1 030

1 292

1 374

Minskn/ ökn övr. långfristiga fordr.
Minskn/ ökn förråd m.m.
Försäljn/ inköp exploateringsmark
Minskn/ ökn övriga kortfrist. fordr.

-141

0

0

0

0

0

-4

0

0

0

0

0

537

240

265

270

240

240

-1 465

0

0

0

0

0

308

364

251

402

430

570

1 205

0

547

0

0

0

440

604

1 063

672

670

810

Kassaflöde investeringsverksamhet

-2 153

-2 705

-2 408

-2 695

-2 820

-3 212

Räntebärande fordringar

-1 985

-2 237

-997

-1 149

-2 728

-895

2 421

3 220

673

2 142

3 586

1 923

Kassaflöde finansieringsverksamheten

436

983

-324

993

858

1 028

KASSAFLÖDE

288

0

825

0

0

0

Minskn/ ökning förutbetalda investeringsbidrag
Ökn/ minskn övriga kortfristiga skulder
Kassaflöde löpande verksamhet

Räntebärande lån
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Förord
Malmö stad står under de närmsta åren inför många stora utmaningar och problem. Massinvandring och en splittrande mångkultur har inte gynnat Malmö, varken ekonomiskt eller socialt. Alltför många av malmöbornas skattekronor har genom åren använts både kontraproduktivt och direkt oansvarigt.
Faktorer som negativt påverkar stadens ekonomi är flera: Ett alltför högt beroende av statliga bidrag, förvärvsarbetande malmöbor som överger staden till förmån för någon av våra
mer attraktiva kranskommuner, men behåller sina arbeten i Malmö. Arbetslösheten är högst
i landet och ungdomsarbetslösheten ligger på alltför höga nivåer. Malmös investeringskapacitet är ansträngd, vilket inte ligger i linje med den stora inflyttning staden har. När
Malmö växer och förtätas ökar konfliktytan. Utgifter kopplat till nybyggnation av nya bostäder, skolor, förskolor och äldreboenden ökar, samt äldre bestånd som måste renoveras.
Malmö växer så det knakar och välfärden hänger helt enkelt inte med.
Summan för socialbidragen i Malmö har passerat en miljard kronor och trenden är negativ.
Samma dystra prognos gäller kostnaderna för hemlösheten som beräknas kosta oss närmare
500 miljoner kronor. Lejonparten av dessa kostnader kan härledas till nuvarande och tidigare
regeringars förda massinvandringspolitik.
Malmö stad erhåller enorma statsbidrag och är helt beroende av olika former av bidrag från
staten. Malmö är endast till tre fjärdedelar självgående idag, resten en fjärdedel är bidrag
från det kommunala utjämningssystemet och statsbidrag. Trots detta ser Malmös ekonomiska framtid dyster ut. Vi kan inte tolka detta på annat sätt än att Malmö skyndsamt måste
vidta kraftiga åtgärder för att komma i ekonomisk balans. Malmö måste på flera plan både
agera och signalera att den rådande situationen snabbt måste förändras. Vi vill skärpa MKB:s
ägardirektiv bland annat genom att harmonisera nu gällande hyreskrav med kommuner som
har tuffare krav och uthyrningskrav. Vi fortsätter att driva frågan om att socialbidrag inte
längre ska räknas som inkomst, en åtgärd som innebär att MKB och övriga fastighetsägare
uppmanas, att säga nej till nya hyresgäster från andra kommuner, om de inte har en egen
inkomst.
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Malmö stad måste göra en begäran om att undantas från den fördelningskvot av nyanlända,
som är ett resultat av bosättningslagen. Arbetsmarknads och socialnämnden måste skärpa
sina direktiv och insatser för att pressa tillbaka höga kostnader för socialbidrag och hemlöshet. Detta för att komma till rätta med felaktiga betalningar av olika bidrag och personer
som befinner sig illegalt i Malmö och Sverige. Malmö är en stad som präglas av stort utanförskap och höga kostnader för socialbidrag. Vår stad måste få möjlighet till att läkas samman
socialt innan vi tar ansvar för nyanlända som skulle kunna belasta Malmös redan bräckliga
ekonomi.
Vi väljer att bibehålla den nuvarande kommunala skattesatsen på 21,24%. Det med anledning att vi måste stärka och prioritera Malmös välfärd. Vi väljer också att göra vissa effektiviseringar och omprioriteringar inom de kommunala verksamheterna. Staten måste ta sitt ansvar när det gäller arbetsmarknadsinsatser och kostnader för migranter. Då kommunal kärnverksamhet så som skola och äldreomsorg är så bristfällig som i Malmö anser vi oss skyldiga
att göra dessa omprioriteringar. Våra ledord för Malmös budget 2021 är att ”varje slösad
skattekrona är en stöld från malmöborna”.

Magnus Olsson (SD)
Oppositionsråd, SD Malmö
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Vision
Sverigedemokraterna vill se ett Malmö som ska klara av våra ekonomiska och sociala utmaningar. Staden ska vara trygg och arbetslösheten ska vara så låg att verksamhetsintäkter och
skatteintäkter kan finansiera Malmös utgifter. Hemlösheten och antalet människor som uppbär försörjningsstöd ska minska. Kostnaderna för de sociala problemen är i nuläget en alltför
stor belastning för stadens finanser. Skattekraften ska vara hög och kommunalskatten ska
vara låg jämfört med andra kommuner i Skåne.
Malmö ska ha Sveriges bästa skolor. Skolor i alla delar av Malmö, både områden med höginkomsttagare och låginkomsttagare, ska kunna leverera en utbildning som erbjuder eleverna
möjligheten att skapa sig en ljus framtid. Skolan ska erbjuda en trygg studiemiljö samt inspirera eleverna att ta del av kunskap. Det ska finnas en tydlig koppling mellan skolan och arbetslivet. Föräldrar ska kunna skicka sina barn till förskolor och skolor utan att behöva oroa
sig för att barnen ska utsättas för kränkningar.
Det ska finnas gemenskap i Malmös olika bostadsområden och det ska inte finnas segregation. Malmö ska vara EN stad och man ska känna sig som en malmöbo vare sig man kommer
från Rosengård eller Limhamn. Genom ett blomstrande näringsliv och en politisk inriktning
som främjar arbete och egen försörjning ska malmöborna skapa välstånd.
Svensk kultur ska vara tillgänglig för alla malmöbor. Malmö ska ha en socialt hållbar invandring som inte stärker segregation, nyfattigdom eller hemlöshet. De som anländer till Malmö
ska känna att de anländer till en svensk stad. De nyanlända ska förstå sina skyldigheter samt
vilka krav det svenska samhället ställer på dem, innan de kan bli en del av Sverige.
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Sammanfattning
Målområde: Stadsutveckling
-

Malmöbornas miljöengagemang ska uppmuntras.

-

Malmö ska främst bygga bostäder för löntagare.

-

Malmö ska inta ett pragmatiskt förhållningssätt till olika trafikslag.

-

Malmö ska verka för blandade upplåtelseformer.

Målområde: Näringsliv och arbetsmarknad
-

Företagsklimatet i Malmö ska förbättras.

-

Fler elever ska vara behöriga till gymnasiet.

-

Arbetslöshet och utanförskap i Malmö ska minska.

Målområde: Trygghet och välfärd
-

Malmö ska vara en trygg stad.

-

Malmöborna ska vara nöjda med sina välfärdstjänster.

-

Malmös äldre ska ha positiva upplevelser av äldreomsorgen.

-

Svensk kultur ska vara tillgänglig för fler malmöbor.

Målområde: En god ekonomi
-

Malmö stad ska ha en ekonomi i balans.
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Stadsutveckling
Sverigedemokraterna eftersträvar levande, traditionella, familjevänliga, småskaliga och
trygga samhällsmiljöer. Miljöer som riskerar att skapa känslor av otrygghet eller underlättar
för brottslig verksamhet ska motverkas och förändras. På samma sätt ska barn- och familjeperspektivet vara genomgående.
Närhet till arbete, offentlig service, inköpsställen och fritidsaktiviteter bör eftersträvas liksom skapandet av andra naturliga mötesplatser. Malmö måste växa både inåt och utåt och
då vill vi inte bortse från den efterfrågan som finns på villor, småhus och radhus. Därför anser vi att det är viktigt att det även i framtiden erbjuds varierade former av boende i Malmö.
Grönområden är av stor betydelse för människors trivsel och hälsa och bör därför finnas i
stor omfattning över hela staden. Parker och oaser inne i Malmö ska bevaras för att skapa
trivsel hos de boende i staden.
Malmö är idag en segregerad stad där socioekonomiskt utsatta individer lever i särskilt utsatta områden präglad av kriminalitet. Befolkningen ökar i Malmö på grund av invandring
från utlandet samt att barn föds.

Varför växte Malmö 2019?
Källa: Malmö stads befolkningsprognos 2020 - 2030
Unga personer flyttar till Malmö när de ska börja jobba eller studera medan personer som
har skaffat familj, eller planerar att skaffa familj, flyttar från Malmö. Det innebär att Malmö
inte är en familjevänlig stad.
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Samtidigt har förtätningen av Malmö resulterat i att både den totala arealen grönyta och
grönyta per invånare har minskat. Även den genomsnittliga friytan per grundskoleelev minskar i Malmö. Grundskoleelevernas genomsnittliga tillgång till friytor i utemiljön har minskat
från 26 till 23,4 kvadratmeter per elev mellan år 2015 och 2017. Förtätningen gör det också
svårare för förskolorna att ha den friyta som Malmö stads riktlinjer kräver.
Med en mer restriktiv migrationspolitik kommer befolkningsökningen i Malmö vara måttfull
och därmed behöver staden inte förtätas i rask takt. Det innebär även att förtätningens negativa konsekvenser inte kommer drabba Malmö i lika stor omfattning. Förskolor och skolor
kommer ha större friytor. Malmöborna kommer ha tillgång till större grönytor. En mindre
förtätad stad kommer ha mer öppna utrymmen och upplevs därmed tryggare.
Enligt Malmö stads hållbarhetsrapport 2019 finns det en målkonflikt mellan ambitionen om
en förtätning av staden och ett behov av att förbättra förutsättningarna för en biologisk
mångfald och livsviktiga ekosystemtjänster. Även om förtätning bevarar jordbruksmarken
försämras den biologiska mångfalden inom staden. Andelen hårdgjord yta i staden ökar och
grönytor av bra kvalitet som ger goda förutsättningar för biologisk mångfald minskar.
Sverigedemokraterna vill att styrets mål om att Malmö ska bli en halvmiljonstad ska avvecklas. Det finns ingen mening med ett sådant mål när det råder brist på bostäder och utrymme. En utredning borde genomföras för att ta reda på om det finns alternativ till förtätning i en stad som växer i en mer måttfull takt.
Sverigedemokraterna motsätter sig förtätningen av Malmö. Sverigedemokraterna vill att
Malmö stad ska ha ambitionen att leva upp till Boverkets rekommendationer när det gäller
storleken på friyta, vilket är 40 m2 per barn i förskolan och 30 m2 per barn i grundskolan.
Sverigedemokraterna avser att införa en ny uthyrningspolicy för det kommunala bostadsbolaget MKB. Denna nya uthyrningspolicy innebär att när en person flyttar till Malmö ska personen inte få hyreskontrakt från MKB om personen uppbär försörjningsstöd. Vi tänker även
driva frågan att övriga fastighetsägare uppmanas att följa denna policy.
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MKB måste göra en inventering över hur många och vilka som befinner sig i deras hyresrätter. Detta för att komma till rätta med felaktiga utbetalningar av olika bidrag och personer
som befinner sig illegalt i Malmö och Sverige. Sverigedemokraterna menar att allmännyttan
är ett viktigt kommunalt redskap för nybyggnation av hyresrätter. Därför menar Sverigedemokraterna att eventuell utdelning från MKB inte ska tilldelas kommunens verksamhet, utan
istället satsas på nybyggnation och renovering av befintligt bestånd.
Vi avser införa en mer flexibel hastighetsbegränsning än dagens – Sverigedemokraterna anser således att hastigheter mellan 30 – 70 km/h är möjliga i Malmö – med hänsyn taget till
plats och tid. Vid vissa tidpunkter, väder och trafikmängd kan hastigheten på gatorna således
variera beroende på dessa aspekter. Vår idé om trafiken i Malmö är att alla trafikslag såsom
bil, cykel, buss m.fl. måste samsas om utrymmet.
Vår miljöpolitik förlitar sig på att alla människor bryr sig om miljön och att politikens roll är
att skapa verktyg som möjliggör för människor att vara miljövänliga. Sverigedemokraterna
tror inte på miljöpolitik som bestraffar människor. Sverigedemokraterna vill att kommunen
ska utveckla former för att stödja miljövänliga initiativ och innovationer i civilsamhället och
bland kommuninvånarna.
Inköp av modulbostäder och andra typer av snabba lösningar för att lösa bostadsbristen ska
inte genomföras av Malmö stad. Malmös bostadsmarknad ska inte genom subventioner anpassas till nyanlända och arbetssökande. Bostäder ska byggas för löntagare, ungdomar och
pensionärer. Det måste finnas en acceptans för att en upprustning av infrastrukturen i
Malmö även innebär att Malmö blir en mer attraktiv stad. Detta innebär att det blir svårare
för arbetssökande att i framtiden flytta till Malmö. Sverigedemokraterna ser en sådan social
statushöjning och ett stärkande av det sociala kapitalet som en möjlighet för att vända den
negativa utvecklingen i områden som Rosengård och Lindängen.
En fortsättning av Socialdemokraternas politik vilket innebär att fler arbetslösa och nyanlända flyttar in i redan socialt utsatta områden, stärker den negativa självbild och de dåliga
socioekonomiska förutsättningar som redan finns i dessa områden. Istället måste det sociala
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kapitalet i dessa områden stärkas med fler löntagare som flyttar in i dessa områden och fungerar som förebilder. Det är endast genom en sådan social statushöjning som den negativa
utvecklingen i dessa områden kan brytas.
Sverigedemokraterna vill se en översikt av samtliga cykelöverfarter i staden för både bilisters
och cyklisters säkerhet. Problemet som har uppstått är att dåligt belysta cykelöverfarter har
blivit en säkerhetsrisk för både bilister och framförallt cyklister som har förkörsrätt på cykelbanor.
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Kommunfullmäktigemål: Malmöbornas miljöengagemang ska uppmuntras
Nämnder som berörs: Servicenämnden, Kommunstyrelsen, Arbetsmarknads- och socialnämnden, Tekniska nämnden, Miljönämnden, Hälsa- vård- och omsorgsnämnden
Sverigedemokraterna anser att alla människor vill värna om miljön. Utmaningen för makthavarna är att möjliggöra för människor att visa sitt engagemang för miljön. Kommunen ska
därför tillsammans med Malmö universitet och näringslivet utveckla former för att stödja
miljövänliga initiativ och innovationer i civilsamhället och bland kommuninvånarna.
Verksamheter som underlättar återanvändning inom den kommunala organisationen och
skapar jobb för människor som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden, ska utvecklas och
expanderas.
Kommunstyrelsen ska utreda hur ekosystemtjänsters värde och betydelse kan integreras i
underlaget till kommunala beslut. Generellt ska kunskapen om ekosystemtjänster öka bland
malmöborna.
Malmö stad ska i samarbete med civilsamhället upprätta en lånecentral för människor som
uppbär ekonomiskt bistånd där de kan låna och återanvända möbler, barnvagnar och annat
till hemmet, istället för att köpa nya. Syftet är att de som uppbär ekonomiskt bistånd inte köper nya produkter på skattebetalarnas bekostnad utan får begagnade produkter.
För att öka förståelsen för och förmedla vikten av ett hållbart samhälle samt betydelsen av
ett bevarande av vår biologiska mångfald ska elevernas miljömedvetande stimuleras.
Vi tillskjuter resurser till Miljönämnden för ökad tillsyn på stadens skolgårdar för att säkerställa att skolgården är en rökfri miljö.
Sverigedemokraterna vill satsa på närproducerade varor inom Malmö stads verksamheter. Vi
menar att denna satsning gynnar såväl arbetstillfällen inom Malmö som i närområdet. Det är
dessutom gynnsamt för miljön i stort med kortare transportsträckor.
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Vi säger nej till nya vindkraftverk då det både är en ineffektiv energikälla samt att landskapsbilden blir försämrad. Därför ser vi hellre en ökad användning av solceller. Malmö stad ska
bygga fler solpaneler på kommunens egna byggnader.
Sverigedemokraterna vill att kommunstyrelsen utreder huruvida större miljövinster skulle
kunna uppnås i kommunen till en lägre kostnad genom att omfördela delar av dagens kommunala miljösatsningar till den del av Malmös nära omvärld där miljöförstörelsen är mest
allvarlig.
Att värna om miljön handlar också om att Malmös gator och grönområden inte ska bli drabbade av nedskräpning. Sverigedemokraterna vill ge Tekniska nämnden i uppdrag att anställa
fler gatu- och parkförvaltare i Malmö stad. Detta bidrar även till nya ”enkla jobb”.
Med en mer restriktiv invandringspolitik kommer befolkningsökningen i Malmö vara måttfull
och därmed behöver staden inte förtätas i rask takt. Det innebär även att förtätningens negativa konsekvenser inte kommer drabba Malmö i lika stor omfattning. Förskolor och skolor
kommer ha större friytor. Malmöborna kommer ha tillgång till större grönytor. En mindre
förtätad stad kommer ha mer öppna utrymmen och upplevs därmed tryggare.
Även om förtätning bevarar jordbruksmarken försämras den biologiska mångfalden inom
staden. Andelen hårdgjord yta i staden ökar och grönytor av bra kvalitet som ger goda förutsättningar för biologisk mångfald minskar.
Sverigedemokraterna vill att styrets mål om att Malmö ska bli en halvmiljonstad ska avvecklas. Det finns ingen mening med ett sådant mål när det råder brist på bostäder och utrymme. En utredning ska genomföras för att ta reda på om det finns alternativ till förtätning
i en stad som växer i en mer måttfull takt. Sverigedemokraterna motsätter sig förtätningen
av Malmö.
Tekniska nämnden fullgör stadens skyldigheter som huvudman för allmänna platser. Sverigedemokraterna vill tillskjuta resurser till Tekniska nämnden för att stärka arbetet med renhållning på allmän plats.
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Uppdrag
-

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

-

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

-

Kommunstyrelsen ska utreda alternativ till förtätning i en stad som växer i en mer
måttfull takt.
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Kommunfullmäktigemål: Malmö ska främst bygga bostäder för löntagare
Nämnder som berörs: Arbetsmarknads- och socialnämnden, Tekniska nämnden, Stadsbyggnadsnämnden, MKB, Kommunstyrelsen
Socialdemokraterna i Malmö har länge haft ambitionen att främja tillkomsten av bostäder
för hushåll med låga inkomster. Resultatet är att Malmö har attraherat till sig många nyanlända och arbetslösa som söker sig till en stad som välkomnar människor som egentligen inte
har råd med bostad i Malmö. Trots att många arbeten skapas i Malmö har arbetslösheten i
Malmö under lång tid varit dubbelt så hög jämfört med hela riket. Många av de som flyttar
till Malmö har helt enkelt inte kompetensen att få de arbeten som skapas. Ändå lyckas de få
bostad i Malmö genom socialtjänsten och deras försörjning blir enbart via olika former av
bidrag.
Sverigedemokraterna anser att de senaste årens subventionering av bostäder för arbetssökande har skadat Malmös skattekraft och varumärke. Medierna och resten av Sverige pratar
om ”bidragsstaden” Malmö. Utanförskapet och det segregerade samhället växer sig allt starkare.
Att bo i Malmö är inte en mänsklig rättighet, utan det är något man måste betala ett rimligt
pris för. Det är många som vill bo i Malmö och det innebär att det alltid finns en del människor som inte kommer ha råd att bo i Malmö. Sverigedemokraterna föredrar att löntagare
flyttar in till Malmö framför bidragstagare. Kommunstyrelsen ska utreda konsekvenserna av
att försörjningsstöd inte accepteras som inkomst av Malmös fastighetsbolag.
Här finns en möjlighet att återupprätta arbetarstaden Malmö genom att anpassa Malmös
bostadsmarknad för löntagare, ungdomar och pensionärer och sluta subventionera bostäder
för nyanlända och andra grupper som egentligen inte har råd att bo i Malmö.
Sverigedemokraterna vill se ett maxtak på hur höga hyrorna för socialbidragstagares bostäder ska vara. Enligt SCB är medelhyran för en trerummare på 70 kvadratmeter i Malmö 7770
kr. Maxtaket på socialbidragstagares hyror ska vara 8000 kr. När hyran överskrider detta
maxtak ska ärendet behandlas i Arbetsmarknads- och socialnämnden och det ska finnas ett
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tydligt politiskt ansvar för alla boendekostnader där hyran överskrider 8000 kr. Ett maxtak på
socialbidragstagares hyror innebär även att nyanlända får en förståelse för att allting inte är
gratis i Sverige samt att familjeplanering hänger ihop med hushållets ekonomi. Dessa är
grundläggande saker som alla som vill bo i Sverige borde känna till.
I rapporten Bakomliggande orsaker till kostnadsutvecklingen och budgetavvikelsen inom arbetsmarknads- och socialnämndens verksamheter, delrapport: ekonomiskt bistånd, genomförd av stadskontoret, står det att antalet personer som tillåts bo i en lägenhet påverkar
också boendekostnaderna per hushåll och därmed behovet av ekonomiskt bistånd. Allmännyttan i olika kommuner tillåter olika många personer per rum. Rapporten visar att Malmö
och Landskrona tillåter två personer färre per lägenhet jämfört med Göteborg, Eskilstuna
och Södertälje. Det innebär att större hushåll i Malmö i genomsnitt måste bo i en större lägenhet och därför får högre boendekostnader.
Om allmännyttan höjer gränsen för antalet personer som får bo i varje lägenhet, kan boendekostnaderna sänkas för de personer som mottar försörjningsstöd. Därmed kan Malmö
stads kostnader för ekonomiskt bistånd sänkas. Även den inlåsningseffekt som uppstår då
socialtjänsten genom ekonomiskt bistånd, stödjer större hushåll att hyra dyra bostäder,
kommer motverkas, då dessa hushåll kommer kunna hyra in sig på bostäder som är mindre
och billigare.
Malmös kostnader för ekonomiskt bistånd måste harmoniera med andra kommuner. Att allmännyttan höjer gränsen för antalet personer som får bo i varje lägenhet, är ett steg i rätt
riktning.
Sverigedemokraterna vill utarbeta en aktiv strategi för social statushöjning av Malmös utanförskapsområden.
Inköp av modulbostäder och andra typer av snabba lösningar för att lösa bostadsbristen ska
inte genomföras av Malmö stad. Det finns ingen anledning att aktivt förslumma Malmö genom att koncentrera en stor grupp ekonomiskt utsatta människor i samma område.
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Arbetsmarknads- och socialnämnden ska utveckla riktlinjer för hur verksamheten ska hantera boenden där ett orimligt antal personer är folkbokförda.
MKB ska få i uppdrag att återkommande genomföra en lägenhetsinventering i syfte att
komma till rätta med den otillåtna andrahandsuthyrningen, samt synliggöra det faktiska lägenhetsunderhållet.
Sverigedemokraterna avser att införa en ny uthyrningspolicy för MKB. Denna nya uthyrningspolicy innebär att när en person flyttar till Malmö ska personen inte få hyreskontrakt
från MKB om personen uppbär försörjningsstöd. Vi vill helt enkelt skärpa MKB:s ägardirektiv
genom att harmonisera nu gällande hyreskrav med kommuner som har tuffare uthyrningskrav. Kommunen ska även uppmana övriga fastighetsägare att följa denna policy.
Arbetsmarknads- och socialnämnden ska undersöka möjligheten att använda husvagnar, båtar och andra lågkostnadsboenden istället för hotellnätter, lägenhetsföretag och inköpta bostadsrätter för mottagande av de nyanlända som Malmö stad tvingas ta emot i enlighet med
bosättningslagen.
Sverigedemokraterna anser att det är opassande att kommunen äger bostadsrättslägenheter. Bostadsrätter ska ägas av hushåll som kan delta i en bostadsrättsförening, med alla de
skyldigheter som det innebär. Det kan inte kommunen göra. Bostadsrättslägenheter ska inte
heller förslummas av Malmö stad på grund av att dess politiker misslyckats med att lösa de
sociala problemen i staden. Därför föreslår Sverigedemokraterna att kommunstyrelsen utreder en utförsäljning av kommunens bostadsrättslägenheter.
Malmö stad ska genomföra en förändring av MKB:s ägardirektiv för att förenkla avhysning av
personer som innefattas av störningsbegreppet.
Kommunstyrelsen ska tillskriva regeringen om att Malmö ska undantas i fördelningen av nyanlända enligt bosättningslagen.
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Arbetsmarknads- och socialnämnden ska inrätta ett återvändarcentrum i Malmö som ger invandrare som inte har integrerats i det svenska samhället stöd att frivilligt återvända till sina
hemländer.
Kommunstyrelsen ska tillskriva regeringen gällande ett avskaffande av EBO-lagen.
Malmö stad ska öppna upp för att hitta bostäder för Malmös hemlösa och socialbidragstagare i kommuner där bostäder är mer tillgängliga. Malmö stad har inte någon skyldighet att
hjälpa strukturellt hemlösa att hitta en bostad i Malmö.
Malmö stad ska införa etableringslån för nyanlända så att en alltför hög invandring inte ska
leda till att kostnaderna för ekonomiskt bistånd ökar.
Kommunstyrelsen ska utreda anläggandet av en ny multisportarena i den nya stadsdelen söder om Kirseberg, med Kockums Fritid som förebild. En ny multisportarena i den nya stadsdelen söder om Kirseberg kommer förbättra förutsättningarna för föreningslivet och fysisk
aktivitet samt kan byggas energisnålt.
Arbetsmarknads- och socialnämnden ska sänka boendetiden i kommunens lägenheter, för
nyanlända enligt bosättningslagen, från fyra år till två år och koppla boendetiden till etableringstiden. Efter två år ska nyanlända som anvisats till Malmö lämna de boenden som
Malmö stad anskaffat för att husera nyanlända. Sverigedemokraterna anser att det går att
hitta boenden inom Sveriges gränser efter två år i landet. Att nyanlända som anvisats till
Malmö får leva i kommunens lägenheter i fyra år innan de hyr bostad på den ordinarie bostadsmarknaden är privilegier som ingen annan utsatt grupp i Malmö har.
Kommunstyrelsen ska ta beslut om att avveckla arbetet med Mallbo. Sverigedemokraterna
anser att ”social housing” där det ska finnas parallella bostadsmarknader är fel väg att gå. I
framtiden kommer det ske en social statushöjning i Malmö vilket kommer innebära att fler
löntagare kommer attraheras till Malmö. Sverigedemokraterna ser fram emot denna utveckling och tror att det kommer föra med sig positiva konsekvenser, speciellt i våra särskilt
utsatta områden.
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Sverigedemokraterna anser att Stadsbyggnadsnämnden ska tilldelas mer resurser för att förstärka sin tillsyn av olovliga samlingslokaler och bostäder. Med tanke på att Malmö präglas
av en omfattande svart ekonomi måste mer resurser tilldelas verksamheter som motverkar
den svarta ekonomin.
Uppdrag
-

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

-

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

-

Kommunstyrelsen ska utreda utförsäljningen av de bostadsrättslägenheter som ägs
av Malmö stad.

-

Arbetsmarknads- och socialnämnden ska införa ett maxtak på hur höga hyror försörjningsstödstagares boenden ska ha.

-

Kommunfullmäktige ska uppdra åt MKB att revidera sina riktlinjer angående hur
många personer som får bo i varje lägenhet, med inriktningen att gränsen för antalet
personer som får bo i varje lägenhet höjs, i syfte att sänka boendekostnaderna för
personer som mottar försörjningsstöd.

-

Kommunstyrelsen ska utreda konsekvenserna av att försörjningsstöd inte accepteras
som inkomst av Malmös fastighetsbolag.
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Kommunfullmäktigemål: Malmö ska inta ett pragmatiskt förhållningssätt till olika trafikslag
Nämnder som berörs: Tekniska nämnden, Kommunstyrelsen, Stadsbyggnadsnämnden
Sverigedemokraterna avser införa en mer flexibel hastighetsbegränsning än dagens – vi anser således att hastigheter mellan 30 – 70 km/h är möjliga i Malmö – med hänsyn taget till
plats och tid. Vid vissa tidpunkter, väder och trafikmängd kan hastigheten på gatorna således
variera beroende på dessa aspekter. Vår idé om trafiken i Malmö är att alla trafikslag såsom
bil, cykel, buss m.fl. måste samsas om utrymmet.
Sverigedemokraterna anser att det borde göras en översyn av Malmös parkeringspolicy. Avgifterna är för höga. Den bilfientliga politik som idag bedrivs måste få ett slut. Vissa avgifter
kan inte motiveras och i vissa fall verkar den enda motiveringen för avgiftshöjningar vara att
Malmö stad vill öka sina intäkter eller favoriserar vissa trafikslag framför andra. Det måste
även finnas parkeringsplatser tillgängliga vid skolor så föräldrar och lärare kan köra bil till
skolan.
Malmöborna måste ha möjligheten att åka bil till arbetsplatsen och skjutsa barnen till skolan
och det måste finnas parkeringsplatser för bilar så det är möjligt att kunna ha bil i Malmö.
Alltför höga parkeringsavgifter gör bilinnehavandet till en klassfråga, vilket är djupt orättvist.
P-normen måste bibehållas och inte minskas, så det blir möjligt att ha flera bilar i ett hushåll.
Malmöbor med en medelinkomst ska kunna ha råd att parkera i Malmö stad.
Parkeringsavgiftsnivåerna ska tills vidare frysas. Parkeringsområden som är avgiftsbelagda
ska inte utökas. Tekniska nämnden ska genomföra en översyn av parkeringsavgifterna i
Malmö stad, samt utreda hur Malmö stad kan anpassa och utforma parkeringsavgifterna för
att möjliggöra en mer pragmatisk hållning till boendeparkering.
Tekniska nämnden ska etablera fler säkra cykelparkeringar som förhindrar cykelstöld.
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Sverigedemokraterna vill se en översikt av samtliga cykelöverfarter i staden för både bilisters
och cyklisters säkerhet. Problemet som har uppstått är att dåligt belysta cykelöverfarter har
blivit en säkerhetsrisk för både bilister och framförallt cyklister som har förkörsrätt på cykelbanor.
Tekniska nämnden ska se över belysningen vid starkt trafikerade cykelöverfarter och där det
behövs, tillföra mer ljus vid överfarterna samt införa blinkande varningsskyltar för både bilist
och cyklist att de närmar sig en utsatt övergång.
Uppdrag
-

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

-

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

-

Tekniska nämnden ska utreda möjligheterna för att införa helt avgiftsfri parkering för
elbilar på alla P-Malmös parkeringar.
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Kommunfullmäktigemål: Malmö ska verka för blandade upplåtelseformer
Nämnder som berörs: Kommunstyrelsen, MKB, Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden
I Malmö är fördelningen av bostädernas upplåtelseformer ojämn vilket påverkar inflyttningen och utflyttningen och därmed även skattekraften.
46 procent av bostäderna är hyresrätter, 39 procent av bostäderna är bostadsrätter och 15
procent av bostäderna är äganderätter. Upplåtelseformerna speglar segregationen i staden.
I Rosengård som är ett invandrartätt område är 70 procent av bostäderna hyresrätter medan
i Limhamn-Bunkeflo är 27 procent av bostäderna hyresrätter. En ojämn fördelning av upplåtelseformer gör det svårt för malmöbor att bo i samma stadsdel när de gör en klassresa, vilket leder till att människor tvingas lämna vissa stadsdelar så fort de höjer sin inkomst. Fler
bostadsrätter och äganderätter skulle också resultera i att fler löntagare flyttar till Malmö.
En bostadsrätt eller äganderätt är en tillgång som löntagare gärna investerar i.
Under 2010-talet har hyresrätterna utgjort 60 procent av de byggstartade bostäderna. 2019
har fördelningen mellan de påbörjade bostäderna varit 60 procent hyresrätter och 40 procent bostadsrätter.
Fler småhus måste byggas så fler familjer kan förverkliga sin dröm om att köpa ett hus. Fler
bostadsrätter och småhus måste byggas i stadsdelar som idag är dominerade av hyresrätter
och därför fungerar som en magnet för arbetslösa och nyanlända.
Malmö stad ska aktivt arbeta för att MKB:s hyresgäster ska ges möjlighet att ombilda sina
hyresrätter till bostadsrätter.
Uppdrag
-

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

-

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

Kommunstyrelsen ska upprätta en strategi för att främja byggandet av småhus.
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Näringsliv och arbetsmarknad
Sverigedemokraterna vill stimulera klusterbildning och entreprenörskap. Vi vill se ett ökat
samarbete mellan skola, arbetsmarknad och vuxenutbildning. Sverigedemokraterna välkomnar fler aktörer inom både skola och omsorg.
Färre policydokument, mindre byråkrati och mer förståelse för de behov som finns kommer
inte bara minska kostnader utan även påskynda besluten, vilket kommer att främja arbetsmarknaden positivt.
Malmö stad måste våga tänka nytt för att gynna det lokala näringslivet och ta fram ett bättre
och konstruktivt sätt att använda upphandlingsverksamheten. Kommunen måste dela upp
avtal i flera bitar så att även småföretagarna kan konkurrera när kommunen upphandlar varor eller tjänster.
Skolan ska verka för att förbereda eleverna för ett liv i arbete. Eleverna ska få god studievägledning för att lotsas till de branscher där det idag råder brist på personal. Det ska finnas utbildningsprogram för vuxna som leder till att man får jobb inom de delar av välfärden där det
råder brist på kompetens.
Arbeten som kräver mindre kompetens ska möjliggöras för att människor utan förankring på
arbetsmarknaden ska få en inkörsport till arbetslivet. Människor med invandrarbakgrund
som befinner sig i utanförskap ska få hjälp med att lära sig det svenska språket, lära sig mer
om svenska värderingar och den svenska kulturen och hur det svenska samhället fungerar.
De människor med utländsk bakgrund som väljer att stå utanför det svenska samhället ska få
stöd av kommunen för att återvända till sina hemländer.
Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimatet i kommunerna 2019 placerar Malmö på
plats 172. År 2011 hade Malmö plats 51 på rankingen och sedan dess har företagsklimatet i
Malmö försämrats.
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Företagare upplever även att kommunala tjänstemäns attityder till företagande har försämrats.

Källa: Svenskt Näringsliv
Arbetslösheten i Malmö har under flera år varit högre än arbetslösheten i Göteborg, Stockholm och resten av landet. Förvärvsfrekvensen, det vill säga den del av befolkningen i arbetsför ålder som faktiskt arbetar, var 67,8 procent, år 2018. Det var bara Eda kommun som
hade en lägre förvärvsfrekvens än Malmö stad. Sedan 2015 har kostnaderna för försörjningsstödet ökat från 960 miljoner kr till mer än en miljard kr år 2019.
Hög arbetslöshet och alltför många personer som går på bidrag har resulterat i att Malmö
har den högsta barnfattigdomen i landet.
Arbetslösheten bland människor som är utrikes födda är mycket högt i Malmö. Detta i sin tur
har resulterat i invandrartäta utanförskapsområden. 59 procent av Malmös hemlösa är utrikes födda.
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Sverigedemokraterna vill att kommunala regler ska förenklas i syfte att stimulera nyetablering och utveckling av företag i Malmö.
Det stora integrationsmisslyckandet i Malmö ska motverkas. Ett nytt integrationsinstitut ska
upprättas i Malmö stad vid namn ”Samhällsintroduktion Malmö”. Fokus ska ligga på samhällsintroduktion för nyanlända. Det handlar inte bara om arbete och utbildning utan även
en introduktion till svensk kultur, det svenska språket och svenska värderingar. En misslyckad integrationspolitik ska ersättas av en lyckad inklusionspolitik där de som har tillstånd
att vistas i Sverige på riktigt blir en del av det svenska samhället. Yrkesinriktad SFI, talangprogrammen i Malmö stad, ska expanderas till fler branscher.
Antalet komvuxplatser i Malmö ska utökas med en tydlig inriktning mot anställningsbarhet.
Malmös skolor ska tidigt introducera arbetslivet för eleverna och det ska finnas en nära samverkan mellan civilsamhället, skolan och näringslivet.
Studiero i skolan ska skapas genom nära samverkan med samhället omkring skolan. Grundskolenämnden ska inrätta ett eller flera trygghetsråd, för att med hjälp av civilsamhället och
föräldragrupper skapa studiero i skolan och bekämpa kränkningar.
Föräldraansvaret i skolan ska betonas. Även om lärarna har en viktig uppgift är det också till
stor del elevernas föräldrar som har en viktig uppgift att motivera sina barn till studier. Att
helt och hållet lämna över ansvaret för uppfostran och inlärning av sina barn till kommunen
är helt enkelt inte hållbart. Vikten av föräldraansvar kan vi aldrig bortse ifrån. En kommunal
policy för samverkan mellan hem och skola ska upprättas och implementeras.
För att normalisera lärarnas arbetsmiljö måste lärare i Malmö stad få arbetstelefoner. Lärare
är en av de få yrkesgrupper som ständigt använder sig av telefoner under arbetstid men
ändå saknar arbetstelefoner.
Att införa en storlek på barngrupperna i Malmös förskolor för att möta Skolverkets riktmärken fullt ut skulle innebära en kostnad på uppemot 500 miljoner kr. Med andra ord har vi
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förskolor som kräver stora investeringar för att vi ska få barngrupper av normalstorlek. Sverigedemokraterna tar med våra satsningar ett steg i rätt riktning, med ambitionen att barngrupperna i våra förskolor långsiktigt ska kunna följa Skolverkets riktmärken.
Gymnasieskolorna i Malmö ska vara attraktiva lärosäten och målet är att de ska vara bäst i
landet. Samarbetet med universitet och högskolor måste utvecklas och stärkas. Vi vill vidareutveckla samarbetet med det lokala och regionala näringslivet i syfte att stärka de praktiska
programmen på gymnasiet. Fler lärlingsutbildningar skapar bättre förutsättningar för framtida jobb.
Malmö stad ska få mer resurser för att säkerställa att Lagen om offentlig upphandling (LOU)
följs av kommunens förvaltningar. Kommunstyrelsens ansvar att bistå hela organisationen
med allmän rådgivning, information och utbildning avseende inköpsrelaterade frågor måste
stärkas. Även tillsyn och samordning måste bli en del av kommunstyrelsens ansvar när det
gäller inköpsrelaterade frågor.
Det behövs en mer näringslivsvänlig inriktning från MKB där företagsetableringar och företagsexpansion gynnas av MKB och där MKB undviker att konkurrera med den del av näringslivet som finns utanför bostadsmarknaden.
Vid kraftigt avvikande och delade meningar av svenska värderingar kan detta skapa parallellsamhällen av grupper med kraftigt avvikande meningar, vilket inte är önskvärt. För att då
kunna motarbeta detta och arbeta förebyggande menar Sverigedemokraterna att genomförandet av opinions- och värderingsmätningar kommer vara en viktig funktion för att dels
kunna ge en fingervisning på vilket arbete som kan behövas läggas ned för att motverka och
förebygga parallellsamhällen.
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Kommunfullmäktigemål: Företagsklimatet i Malmö ska förbättras
Nämnder som berörs: Kommunstyrelsen, Grundskolenämnden, Förskolenämnden, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Hälsa- vård- och omsorgsnämnden, Tekniska nämnden,
Stadsbyggnadsnämnden, Kulturnämnden, Servicenämnden
Malmö stad ska vara bland landets trettio bästa kommuner när det gäller företagsklimatet i
kommunen. Fler företag ska flytta sin verksamhet till Malmö medan de företag som redan är
verksamma i Malmö ska uttrycka en vilja att stanna kvar i Malmö.
Kommunens tillsyn och tillståndsgivning gentemot företagen ska inte hindra företagens verksamhet eller skapa merkostnader mer än vad som är nödvändigt.
Näringslivet ska uppfatta en välkomnande och nyfiken attityd gentemot företagen från politiker, kommunala tjänstemän, allmänheten och utbildningsväsendet. Företagen ska kunna få
service och stöd från kommunen. Kommunen ska undvika att konkurrera med näringslivet.
Dialog ska föras med näringslivet för att kunna skapa förutsättningar för företagande och
entreprenörskap i Malmö.
Kommunen ska skapa möjligheter för ökad valfrihet när det gäller vård, skola och omsorg.
Malmö ska marknadsföras internationellt för att ge möjligheter för goda affärsförbindelser
och en stark besöksnäring.
Kommunstyrelsen ska genomföra en översyn av antalet styrdokument, program och andra
policyn i Malmö stad. Syftet är att minska antalet för att skapa en mer praktisk situation för
den kommunala verksamheten, näringslivet och medborgarna i Malmö.
Kulturnämnden ska utreda införandet av kulturcheck för barn i Malmö. Detta kommer möjliggöra bildandet av fler kulturföretag i Malmö genom privata kulturskolor och musikskolor,
samtidigt som tillgängligheten till kulturskolor och musikskolor ökar.
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Den svarta ekonomin i Malmö är ett hot mot näringslivet och hederliga småföretagare som
följer lagar och regler. Genom samverkan mellan olika förvaltningar inom Malmö stad och
mellan förvaltningar och myndigheter, ska Malmö stad motverka den svarta ekonomin.
Arbetet med livsmedelsfusk i Malmö har visat att det krävs mer resurser för att motverka
det enorma livsmedelsfusket som försiggår i Malmö. Det handlar om rökcaféer, svartklubbar
och festlokaler som bedriver anmälningspliktig livsmedelshantering. Det handlar om föreningar som inte anser sig behöva en registrering trots en omfattande livsmedelshantering
med hundratals sittplatser och fullt utrustade kök. Det kan även handla om större livsmedelsgrossister som har brister i sitt spårbarhetssystem. Livsmedelsfusket är utbrett i Malmö
och Sverigedemokraterna vill se en större permanent satsning mot livsmedelsfusket. Livsmedelsfusket är en del av den organiserade brottsligheten. Fuskarna får konkurrensfördelar och
hederliga företagare som följer lagstiftningen får stänga igen. Samtidigt får konsumenterna
livsmedel som kan vara livsfarliga. Malmö stad måste prioritera kampen mot livsmedelsfusk
för att skydda laglydiga näringsidkare och malmöborna. Sverigedemokraterna vill därför
stärka avdelningen för livsmedelskontroll i miljöförvaltningen.
Lagen om offentlig upphandling (LOU) måste följas av kommunens förvaltningar. Konsekvensen av att LOU inte följs kan vara snedvriden konkurrens och slöseri med skattemedel.
Malmö stad ska få mer resurser för att säkerställa att LOU följs av kommunens förvaltningar.
Kommunstyrelsens ansvar att bistå hela organisationen med allmän rådgivning, information
och utbildning avseende inköpsrelaterade frågor måste stärkas. Även tillsyn och samordning
måste bli en del av kommunstyrelsens ansvar när det gäller inköpsrelaterade frågor.
Kommunstyrelsen ska utreda inrättandet av en granskningsfunktion som syftar till att företag som kommunen har avtal med inte är en del av den svarta ekonomin.
Att kommunen ständigt på olika sätt konkurrerar med näringslivet, vare sig det handlar om
café-verksamhet eller cykelreparationer, är ett problem som måste belysas mer. Idag får politiker veta om dessa kommunala verksamheter som konkurrerar med näringslivet via småföretagare i Malmö som har blivit drabbade. Sverigedemokraterna vill att Kommunstyrelsen
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ska inventera alla verksamheter som konkurrerar med näringslivet och redovisa dessa verksamheter i en årlig rapport.
Det behövs en mer näringslivsvänlig inriktning från MKB där företagsetableringar och företagsexpansion gynnas av MKB och där MKB undviker att konkurrera med den del av näringslivet som finns utanför bostadsmarknaden.
MKB gör många positiva insatser för att lyfta bostadsområden i Malmö. Däremot är det lätt
att olika verksamheter, det bostadssociala ansvaret, samt det stora inflytande MKB har i
vissa områden, resulterar i oavsiktliga undanträngningseffekter, där det blir svårt för näringslivet att växa i områden för att MKB har tagit på sig större delen av ansvaret för områdesutvecklingen, med goda intentioner.
Kommunstyrelsen ska utforma ett tillägg till MKB Fastighets AB:s särskilda ägardirektiv, som
värnar om näringslivets tillväxt och utveckling i Malmö. Kommunstyrelsen ska återkomma till
Kommunfullmäktige för ett fastställande av MKB Fastighet AB:s särskilda ägardirektiv.
Uppdrag
-

Kommunstyrelsen ska verka för att stimulera klusterbildning och entreprenörskap.

-

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

-

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

-

Kommunstyrelsen ska verka för att reformera upphandlingsverksamheten så avtal
delas upp i flera bitar, så att även småföretagarna kan konkurrera när kommunen
upphandlar varor eller tjänster.
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Kommunfullmäktigemål: Fler elever ska vara behöriga till gymnasiet
Nämnder som berörs: Grundskolenämnden, Förskolenämnden, Arbetsmarknads- och socialnämnden, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Kommunstyrelsen
De flesta forskare och experter menar att den viktigaste komponenten i en bra skola är en
kompetent lärare. Läraryrket måste därför bli attraktivt genom att lärarlönerna höjs. Det ska
löna sig att jobba som lärare i Malmö stad. Kompetenta lärare måste övertygas att jobba i
Malmö. Därför måste mer medel tilldelas till grundskoleförvaltningens kompetensförsörjningsenhet.
Kompetenta lärare kommer att lämna Malmö stad om vi har en arbetsmiljö i skolorna som
bryter ner personalen. Grundskoleförvaltningens elevenkätundersökningar visar att kränkningar, stök och mobbning är utbrett i Malmö stads skolor. För att skapa studiero i skolan vill
vi bland annat stärka elevhälsan för att motverka den psykiska ohälsan bland eleverna samt
få in fler vuxna i skolverksamheten. Fler skolkuratorer måste anställas och finnas tillgängliga i
skolorna.
Vi anser även att skolan är en del av samhället och om man ska skapa lugn och ro i skolan
måste man samverka med samhället omkring skolan. Grundskolenämnden ska bilda ett eller
flera trygghetsråd för att med hjälp av civilsamhället och föräldragrupper skapa studiero i
skolan och bekämpa kränkningar och mobbing.
Vi vill betona föräldraansvaret i skolfrågan. Även om lärarna har en viktig uppgift är det
också till stor del elevernas föräldrar som har en viktig uppgift att motivera sina barn till studier. Att helt och hållet lämna över ansvaret för uppfostran och inlärning av sina barn till
kommunen är inte hållbart.
Grundskolenämnden ska därför upprätta och implementera en kommunal policy för samverkan mellan hem och skola. Vi vill även att varje skola i Malmö ska ha personal vars uppgift är
att stödja föräldrarna i deras kontakt med skolan. Att det finns specifik personal som stödjer
föräldrarna på detta sätt kommer avlasta både lärarna och skolledarna, som ofta får lägga
ner mycket energi på olika uppgifter i sin kontakt med föräldrarna. Lärarnas arbetsmiljö
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kommer att förbättras och de kommer att få mer tid för att planera lektioner när föräldrarna
skickar mejl eller ringer samtal till personal vars huvuduppgift är att ha kontakt med och
stödja elevernas föräldrar.
För att normalisera lärarnas arbetsmiljö måste lärare i Malmö stad få arbetstelefoner. Lärare
är en av de få yrkesgrupper som ständigt använder sig av telefoner under arbetstid men
ändå saknar arbetstelefoner.
Att införa en storlek på barngrupperna i Malmös förskolor för att möta Skolverkets riktmärken fullt ut skulle innebära en kostnad på uppemot 500 miljoner kr. Med andra ord har vi
förskolor som kräver stora investeringar för att vi ska få barngrupper av normalstorlek. Sverigedemokraterna tar med våra satsningar ett steg i rätt riktning, med ambitionen att barngrupperna i våra förskolor långsiktigt ska kunna följa Skolverkets riktmärken.
Förskolenämnden ska genomföra en utredning om möjligheten att minska antalet uppföljningar och administrativt arbete för personal inom förskolan. Sverigedemokraterna vill se ett
systematiskt kvalitetsarbete inom förskolorna som är förenligt med Skollagen, men som inte
belastar personalen alltför mycket och ger ett större utrymme för personalen att vara med
barnen. Sverigedemokraterna är beredda att göra en översyn av Malmö stads modell för det
systematiska kvalitetsarbetet för att förenkla detta arbete med syftet att barnen får mer tid
med personalen.
Sverigedemokraterna vill inrätta en förberedelseskola för Malmös nyanlända elever. De nyanlända eleverna ska lämna förberedelseskolan när de är kunskapsmässigt rustade för att
klara av den ordinarie skolan. Förberedelseskolan ökar de nyanlända elevernas möjligheter
att ta till sig kunskapen som man får i den ordinarie svenska skolan. Samtidigt avlastar vi lärare och skolledare från de uppgifter som tillkommer när en skola får ta emot nyanlända elever som inte riktigt kan hänga med i undervisningen.
Sverigedemokraterna vill avveckla modersmålsundervisning i grundskolan och gymnasieskolan, med undantag för modersmålsundervisning för nationella minoriteter. Då detta inte är
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juridiskt gångbart i nuläget avser vi att sänka anslagen till modersmålsundervisningen till ett
minimum.
Sverigedemokraterna vill avskaffa modersmålsstödet i förskolan, exklusive modersmålsstöd
till barn som tillhör någon av de nationella minoriteterna. Då detta inte är juridiskt gångbart i
nuläget avser vi att sänka anslagen till modersmålsstödet till ett minimum.
Slöjan signalerar på ett tydligt sätt en ojämlikhet mellan flickor och pojkar då enbart flickorna drabbas av dessa religiösa krav. Bakom kravet att en kvinna ska bära slöja finns värderingar som handlar om kyskhet och heder. Sverigedemokraterna anser att de värderingar
som slöjan representerar inte hör hemma i den svenska skolan. Därför bör den värderingsstyrda slöjan förbjudas i Malmös förskolor och grundskolor.
Som en del i elevernas hälsa vill vi implementera Bunkefloprojektet 2.0 i Malmös kommunala låg- och mellanstadieskolor. Det innebär att elever ges undervisning i kost/hälsa samt
schemalagd motion varje skoldag. Det ska även ingå friluftsaktiviteter, där eleverna får möjlighet att vidga sitt perspektiv i skog och natur. Forskning har visat att förutom förbättrad
hälsa och att motverka barnfetma, ger detta också bättre skolresultat. Aktiviteterna görs i
samarbete mellan skolan och stadens fritidsföreningar.
En översyn ska göras av Grundskolenämndens resursfördelningsmodell i syfte att skolor inte
ska underfinansieras på grund av låg index. Sverigedemokraterna anser att grundersättningen i grundskolan behöver höjas på bekostnad av andra delar av grundbeloppet.
Grundskolenämnden ska genomföra en utredning om hur man skapar möjligheter för erfarna rutinerade skolledare att handleda och stötta yngre kollegor under längre perioder.
Handledningen ska fungera som en introduktion till rollen som skolledare.
Grundskolenämnden ska genomföra en årlig enkätundersökning i Malmös kommunala skolor som berör elevernas synpunkter om skolmaten. All mat som upphandlas och serveras i
kommunala verksamheter ska hålla svensk standard när det gäller djur- och livsmedelshantering.
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Grundskolenämnden ska upprätta en årlig rapport om skolfrånvaro, som beskriver nuläget
och utvärderar åtgärder. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska upprätta en årlig rapport om studieavbrott och skolfrånvaro som beskriver nuläget och utvärderar åtgärder.
Kommunstyrelsen ska utarbeta en kommunal strategi för skolnärvaro som involverar polisen, barn- och ungdomspsykiatrin, fritidsförvaltningen, socialtjänsten och andra relevanta
aktörer, samt kontinuerligt utvärdera denna strategi. Kommunstyrelsen ska tillsätta en kommunal samordnare för arbetet med skolnärvaro i Malmö stad, som samordnar samverkan
mellan olika förvaltningar och verksamheter omkring skolnärvaro.
Grundskolenämnden ska i samverkan med Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden årligen
arrangera en konferens för skolpersonal där man lyfter upp lärarnas befogenheter samt betonar vikten av studiero inom utbildningsväsendet. Grundskolenämnden och Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden ska möjliggöra vidareutbildning för den skolpersonal som vill/behöver utveckla sitt ledarskap.
Grundskolenämnden och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska utreda hur ordningsomdömen kan införas i Malmö stads kommunala grundskolor och gymnasieskolor.
Sverigedemokraterna anser att dessa åtgärder inom förskolan och grundskolan kommer leda
till en skolgång som resulterar i att eleverna får en större möjlighet att nå behörighet till
gymnasieskolan.
Uppdrag
-

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

-

Grundskolenämnden ska inrätta en förberedelseskola för Malmös nyanlända elever.

-

Grundskolenämnden ska göra en översyn av Grundskolenämndens resursfördelningsmodell i syfte att skolor inte ska underfinansieras på grund av låg index.
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-

Grundskolenämnden ska i samverkan med Förskolenämnden och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ta fram en kommunal policy för samverkan mellan hem och
skola.
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Kommunfullmäktigemål: Arbetslöshet och utanförskap i Malmö ska minska
Nämnder som berörs: Arbetsmarknads- och socialnämnden, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Grundskolenämnden, Kommunstyrelsen
Det skapas många arbeten i Malmö och ca 71 000 personer pendlar från andra kommuner in
till Malmö varje morgon för att jobba. Samtidigt har Malmö en hög arbetslöshet och ett stort
utanförskap. Vi sverigedemokrater vill genom stimulerandet av klusterbildning och entreprenörskap och ett ökat samarbete mellan skola, arbetsmarknad och vuxenutbildning bryta
detta utanförskap.
Antalet komvuxplatser i Malmö ska utökas med en tydlig inriktning mot anställningsbarhet.
Malmös skolor ska tidigt introducera arbetslivet för eleverna och det ska finnas en nära samverkan mellan civilsamhället, skolan och näringslivet.
Sverigedemokraterna vill att Malmö stad inrättar ett lokalt industriråd som ser över möjligheterna för Malmö att satsa på nya arbetstillfällen inom produktionssektorn.
Grundskolenämnden ska anställa fler studievägledare i Malmös grundskolor. Grundskolenämnden och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska utreda möjligheten att på skolor
marknadsföra bristyrken för att minska missmatchningen på Malmös arbetsmarknad. De
praktiska programmen på Malmö stads gymnasieskolor ska stärka sin koppling till arbetsmarknaden.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska genomföra en rekryteringskampanj till yrkesprogram i gymnasieskolan samt utreda hur man utformar yrkesprogrammen i närmare dialog med näringslivet.
Det stora integrationsmisslyckandet i Malmö ska motverkas. Ett nytt integrationsinstitut ska
upprättas i Malmö stad vid namn ”Samhällsintroduktion Malmö”, under Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Fokus ska ligga på samhällsintroduktion för nyanlända. Det handlar
inte bara om arbete och utbildning utan även en introduktion till svensk kultur, det svenska
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språket och svenska värderingar. Yrkesinriktad SFI, talangprogrammen i Malmö stad, ska expanderas till fler branscher. Yrkesinriktad SFI ska samverka med näringslivet och den offentliga sektorn och säkerställa att personer som är arbetssökande riktar in sig mot bristyrken så
att individen kan få arbete medan näringslivet och den offentliga sektorn kan delvis åtgärda
kompetensförsörjningen.
Malmös invandrartäta områden är i behov av en effektiv integrationspolitik som motverkar
det kulturella, sociala och ekonomiska utanförskap som råder i dessa områden. Parallella
samhällen och den distans till det svenska samhället som finns i dessa områden måste motarbetas.
För att integration ska äga rum i områden som Rosengård och Lindängen behövs det tydliga
strategier med åtgärder och utvärderingar. Malmö stad måste upprätta kommunala integrationskontor i invandrartäta förorter som ständigt arbetar med lokala integrationsstrategier. Samtidigt måste möjligheter skapas så invånarna i dessa invandrartäta områden kan ta
ett större ansvar och involveras i områdets utveckling och sin egen integration i det svenska
samhället.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska upprätta snabbspår till kommunala bristyrken.
De som genomgår dessa snabbspår ska garanteras en tillsvidareanställning efter avslutade
godkända studier.
Kommunstyrelsen ska utreda införandet av niqab- och burka-förbud i Malmö stads lokala
ordningsstadga.
Kommunstyrelsen uppdrar åt stadskontoret att utreda kommunens arbete med rehabilitering av anställda som blivit sjukskrivna, i syfte att dessa snabbare kan återkomma till arbetet.
Arbetsmarknads- och socialnämnden ska utreda hur integrationsplikt för invandrare med fokus på utbildning, samhällsorientering, svensk kultur och det svenska språket kan implementeras i Malmö. Integrationsprocessen i det svenska samhället ska följas upp med ett samhällstest för nyanlända.
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Det som idag i Malmö stad benämns som ”Malmöinitiativet” är i kommunalrättslig mening
inte medborgarförslag, eftersom förslagen lämnas in till nämnder och inte till Kommunfullmäktige. Sverigedemokraterna anser att förslag som inkommer till kommunen från kommuninvånarna ska behandlas av Kommunfullmäktige då Kommunfullmäktige är kommunens
högsta beslutande organ. Ledamöterna i Kommunfullmäktige är direktvalda av malmöborna
medan nämndernas ledamöter är tillsatta av Kommunfullmäktige. Dessutom är nämndernas
handlingsutrymme begränsat av reglementen och Kommunfullmäktiges budget, vilket innebär att det kan uppstå en situation där man inte kan bifalla ett Malmöinitiativ även om det
skulle finnas stöd för detta initiativ i nämnden.
Därför föreslår Sverigedemokraterna att Kommunfullmäktige inför medborgarförslag med
stöd av Kommunallagen 8 kap. 1 §, som ger möjlighet för den som är folkbokförd i kommunen att väcka ärenden i Kommunfullmäktige genom att lämna in medborgarförslag.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska utreda införandet av tidsbegränsad svenska
för invandrare (SFI). Det finns ingen utbildning i Sverige som saknar en tidsgräns, förutom
SFI. Inte heller SFI borde sakna tidsgräns. Sverigedemokraterna menar att de flesta som
kommer till Sverige borde lära sig grundläggande svenska inom 1 – 2 år. Skulle det finnas enstaka fall som efter 1 – 2 år inte lärt sig svenska överhuvudtaget så får beslut tas om specialundervisning inom SFI, då det är uppenbart att vanlig SFI inte räcker i det enskilda fallet. Om
det dyker upp många fall där nyanlända inte lär sig svenska inom 1 – 2 år så innebär det att
det finns brister inom den kommunala SFI-verksamheten, som då måste utvärderas.
Idag finns ingen laglig reglering om hur tidsbegränsad rätten till skattefinansierade tolktjänster ska vara. Det tillhör däremot rimligheten att en immigrant som bosätter sig i Sverige, som
dessutom erbjuds SFI, efter ett visst antal år inte längre ska vara i behov av tolk, utan ska ha
lärt sig det svenska språket. Ansvar måste tas av immigranten att lära sig språket snarast.
Detta handlar inte enbart om kostnaderna, utan även om snabbare integration.
Om den enskilde inte lär sig det svenska språket inom en rimlig tid, och därmed är i behov av
en tolk, ska Malmö stad ta ut en avgift för tolktjänster. En gemensam målsättning bör vara
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att den enskilde ska lära sig det svenska språket så fort som möjligt, rimligen inom två år, vilket även är etableringstiden för nyanlända. Att kunna kommunicera med varandra utan tolk
är en bra början till integration i det svenska samhället. En avgift blir även ett ekonomiskt incitament för nyanlända att lära sig det svenska språket så fort som möjligt.
Samtidigt som en tidsgräns ska upprättas för SFI ska utbildningen expanderas så ingen behöver stå i kö för att kunna delta i SFI. Den som invandrar till Sverige ska kunna integreras i
samhället. Ansvaret ligger på invandraren. Däremot måste kommunen tillhandahålla verktygen för integration, varav det svenska språket genom SFI är ett av dessa verktyg.
Kommunstyrelsen ska utreda ett införande av avgifter för tolktjänster, för personer som vistats i Sverige mer än två år.
Arbetsmarknads- och socialnämnden ska skärpa kraven vid beviljandet av försörjningsstöd.
Fler social- och arbetsmarknadssekreterare ska anställas vid arbetsmarknads- och socialförvaltningen.
Vid kraftigt avvikande och delade meningar av svenska värderingar kan detta skapa parallellsamhällen av grupper med kraftigt avvikande meningar, vilket inte är önskvärt. För att då
kunna motarbeta detta och arbeta förebyggande menar Sverigedemokraterna att genomförandet av opinions- och värderingsmätningar kommer vara en viktig funktion för att dels
kunna ge en fingervisning på vilket arbete som kan behövas läggas ned för att motverka och
förebygga parallellsamhällen.
Frågeställningar som kan beröras i dessa kartläggningar kan vara hederskultur, religionsfrihet, mänskliga rättigheter, medborgerliga rättigheter, jämställdhet m.m.
Dessa undersökningar bör genomföras under varje mandatperiod för att kunna uttyda eventuella trender och mönster över tid. Detta är ett mycket viktigt arbete för en fortsatt integration av invandrare och för Malmö stads strategier för integration av invandrare.
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Arbetsmarknads- och socialnämnden ska under varje mandatperiod planera och verkställa
opinions- och värderingsmätningar i Malmös utanförskapsområden. Resultatet av dessa
opinions- och värderingsmätningar ska återrapporteras till Kommunfullmäktige.
Uppdrag
-

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

-

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

-

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

-

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

-

Arbetsmarknads- och socialnämnden ska utforma och genomföra samhällstest för
nyanlända för att kontrollera att dessa har tagit till sig den information som behövs
för att integreras i det svenska samhället.
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Trygghet och välfärd
Sverigedemokraterna vill att Malmö ska vara en stad där alla kommuninvånare och besökare
känner sig trygga. Det offentliga rummet ska inte kunna tas i anspråk av kriminella gäng.
Människor ska kunna röra sig i Malmö utan att utsättas för brott eller hot. Skottlossningar
och bombattentat ska inte förekomma i Malmö. Malmöborna ska känna sig trygga oavsett
religionstillhörighet.
Malmös svarta ekonomi ska urholkas. Det ska råda en nolltolerans mot välfärdsbrott och
kommunen ska bekämpa alla former av välfärdsbrott. Det ska inte finnas några områden i
Malmö som av Polismyndigheten kategoriseras som utsatta eller särskilt utsatta.
Det ska finnas ett väletablerat utvecklat arbete mellan kommunen, Polismyndigheten, Skatteverket, Tullverket, Migrationsverket och övriga berörda myndigheter för att motverka
brottsligheten. Det ska råda nolltolerans mot narkotika i Malmö.
Alla människor ska kunna åldras med värdighet. Den dag man får svårt att klara sig själv ska
samhället gå in och erbjuda den hjälp som behövs för att man ska kunna fortsätta leva ett
tryggt och meningsfullt liv.
Socialtjänsten ska använda sina resurser för att hjälpa malmöbor. Illegala migranter ska inte
kunna få stöd från socialtjänsten för att uppehålla sig i Sverige. En mindre generös hållning
från socialtjänsten kommer resultera i att människor vänder sig till socialtjänsten som ett
sista alternativ efter att ha gjort allt de kan för att få arbete. Det innebär även att färre nyanlända med svag förankring på bostads- och arbetsmarknaden rör sig mot Malmö.
Det ska finnas ett starkt stöd till anhöriga som tar hand om sina nära och kära. Anhörigstödet
ska ske genom olika former av avlastning men också genom mer inflytande och information
till anhöriga. Anhörigstödet måste stärkas så människor som väljer eller ibland tvingas hjälpa
närstående inte känner sig hjälplösa. Att ha ett starkt anhörigstöd där de anhöriga har ett
större inflytande är en del av en modern kommunal vård och omsorg.
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Malmö har blivit känd i medierna som en stad där många skottlossningar och andra former
av våldsdåd äger rum. Det finns en uppfattning bland opinionsbildare, politiker och många
malmöbor om att Malmö är en otrygg stad där skjutningar och explosioner är vanliga företeelser. Det finns en konkret grund för denna uppfattning.
Den svarta ekonomin i Malmö omsätter miljarder kronor varje år och är en motor för kriminaliteten i staden samt en förutsättning för den utbredda och grova kriminaliteten. Samtidigt slår den svarta ekonomin ut hederliga näringsidkare vars verksamhet inte subventioneras av kriminella aktörer.
I rapporten ”Kriminella nätverk och grupperingar” (2016) som publicerades av Brottsförebyggande rådet kan man läsa att av de tre största städerna i Sverige är den informella ekonomin synligast i Malmö.
Det finns indikationer på att den svarta ekonomin i Malmö är enorm och i vissa områden,
allomfattande. Tyvärr har stadens politiker inte någon heltäckande bild av hur stor påverkan
den svarta ekonomin egentligen har och hur stor dess negativa konsekvenser egentligen är.
Däremot är den svarta ekonomin en förutsättning för den grova kriminalitet som har drabbat Malmö de senaste åren.
Malmö stads generösa hållning inom socialtjänsten attraherar nyanlända och arbetslösa från
hela landet. Det ekonomiska biståndet till illegala invandrare ger människor som inte har rätten att uppehålla sig i Sverige, möjligheten att stanna kvar i Sverige. Malmö stad motverkar
de beslut som migrationsdomstolar och Migrationsverket tagit. Hemlösheten är stor i
Malmö då fler nyanlända och andra arbetssökande, med svag förankring på arbets- och bostadsmarknaden flyttar till Malmö. Medan andra kommuner i Skåne har en mer strikt hållning där de spenderar skattemedel på utsatta individer som verkligen behöver det har
Malmö stad skapat en ohållbar situation där man gjort sig känd som den kommun som alla
nyanlända vill flytta till, eftersom det är lätt att få stöd från socialtjänsten.
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Kostnaderna för det ekonomiska biståndet under 2019 var 1,119 miljarder kr medan kostnaderna för hemlösheten var 640 miljoner kr. Dessa kostnader är skattemedel som skulle kunnat förstärka och utveckla välfärden för unga och gamla i Malmö.
Mellan 2010 till 2019 har hemlösheten i Malmö ökat med 50 procent medan befolkningen i
Malmö har ökat med 15 procent. Samtidigt har Malmö sedan 1991 haft den högsta barnfattigdomen i Sverige. Arbetslösheten i Malmö har under flera år varit dubbelt så högt som hela
riket.
Sverigedemokraterna vill inte bekämpa bidragstagarna utan vi vill bekämpa välfärdsbrotten.
De flesta bidragstagare är människor som har en temporär svacka i livet eller av psykiska eller fysiska skäl är beroende av bidrag. Däremot finns det vissa som ser vårt välfärdssystem
som ett verktyg för en livslång försörjning och för att tjäna pengar snabbt. Välfärdsbrott ska
motverkas genom att det finns personal som arbetar med detta problem, speciellt med bidragsbedrägerier.
Särskilt utsatta områden behöver mer resurser till tillsynsverksamhet, ordningsvakter, förebyggande arbete med nattvandrare och övervakningskameror. Fler kameror kan producera
mer underlag och underrättelsematerial åt polisen och kan öka andelen uppklarade brott.
De kommersiella verksamheterna i Malmös socialt utsatta områden är avgörande för att området så småningom ska lyftas ur fattigdom. Det är viktigt att de kommersiella aktörerna ska
känna att deras verksamheter beskyddas från de kriminella element som finns i området.
Därför är det viktigt att kommunen tillhandahåller ordningsvakter vid behov för att det kommersiella livet ska kunna växa och att näringslivet inte ger vika för kriminella.
Malmö stad måste genom sitt tillsynsansvar inom olika områden försöka komma åt Malmös
svarta ekonomi. Samarbetet mellan ansvariga tillsynsenheter och polis måste fördjupas.
Kommunen måste vara beredd att ta på sig så mycket ansvar som möjligt inom Kommunallagens ramar för att främja tryggheten för malmöborna. Malmö måste också våga ligga i framkant vad gäller nya förslag och möjligheter för att bekämpa alla former av kriminalitet.

42

105

Kommunen måste ta krafttag mot extremism och antisemitism genom att ta egna initiativ,
istället för att vänta på statliga utredningar. I dialog med Malmös judar ska åtgärder tas fram
för att upprätta en nolltolerans mot antisemitism, då antisemitismen är den form av rasism
som drabbat Malmö värst.
Kommunikation är viktig när man bemöter brukare i vård- och omsorgsverksamheten. För
att kommunicera med brukarna måste man kunna det språk som majoriteten av människorna i Sverige använder sig av, det svenska språket. När vård- och omsorgspersonal har
bristande svenskkunskaper kan det leda till missförstånd och konflikter. Därför är det viktigt
att kravet på svenskkunskaper vid nyanställning inom kommunen skärps.
Att bli pensionär är någonting som borde firas. För första gången i livet har man mer tid att
ägna åt alla de aktiviteter som man inte hade tid med när man arbetade. Pensionen ska vara
en glädjens tid för alla pensionärer, vare sig man är rik eller fattig. Därför vill vi sverigedemokrater att Malmö stad tillsammans med civilsamhället utvecklar stadens rekreationsverksamhet för våra äldre.
Sverigedemokraterna anser att våra äldre ska känna sig så trygga som möjligt. Våra äldre kan
idag läsa om de skjutningar och rån som har drabbat vår stad och då är det viktigt att de personer som äldre möter i äldreomsorgen inte har en kriminell bakgrund. Därför menar vi att
personal som söker jobb inom den kommunala äldreomsorgen måste lämna in ett utdrag ur
belastningsregistret. Genom dialog vill vi även se till att privata äldreboenden väljer att kräva
utdrag ur belastningsregistret.
Det ska vara lättare att söka jobb i Malmö än att söka ekonomiskt bistånd. Detta kräver att
arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö fokuserar sig mer på att sysselsätta människor än att de ska få bidrag. Malmö stad måste inom Socialtjänstlagens ramar, bli mindre generös när det gäller bidragsgivning, jämfört med våra grannkommuner. De som kommer till
Malmö ska veta att bidrag är det sista alternativet.
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Sverigedemokraterna anser att fler löntagare och en god förankring på arbetsmarknaden genom utbildning som är anpassad till arbetsmarknaden är det bästa sättet att motverka hemlöshet och ett bidragssamhälle. Detta innebär även att Malmö inte kan ta emot alltför
många nyanlända migranter. Om det inte finns arbete och bostad för en nyanländ i Malmö
så finns det ingen anledning att denna nyanländ kommer till Malmö.
Socialtjänsten ska sluta agera som bostadsförmedling och endast bistå de som är drabbade
av social hemlöshet. Strukturellt hemlösa, människor som saknar bostad på grund av att de
inte har råd med en bostad i Malmö, ska inte kunna få stöd från socialtjänsten.
Sverigedemokraterna avser att införa en ny uthyrningspolicy för det kommunala bostadsbolaget MKB. Denna nya uthyrningspolicy innebär att när en person flyttar från en annan kommun till Malmö ska personen inte få hyreskontrakt från MKB om personen uppbär försörjningsstöd. Vi vill skärpa MKB:s ägardirektiv genom att harmonisera nu gällande hyreskrav
med kommuner som har tuffare uthyrningskrav. Vi tänker även driva frågan att övriga fastighetsägare ska uppmanas att säga nej till nya hyresgäster som saknar inkomst, som kommer
till Malmö från andra kommuner.
Kommunen måste vidta åtgärder för att kartlägga och stävja svenskfientligheten. Som första
åtgärd föreslår Sverigedemokraterna att en utredning tillsätts med uppdrag att kartlägga
svenskfientlighetens omfattning och karaktär, samt att förslag tas fram för att motverka
svenskfientligheten i Malmö. Sverigedemokraterna menar även att det som en naturlig del
av Malmö stads värdegrundsarbete ska ingå ett belysande och motverkande arbete mot
svenskfientlighet.
Frivilliga resursgruppen (FRG) är en frivillig resurs som stöder och förstärker kommuners krishantering vid samhällsstörningar. FRG är ett avtalsbaserat koncept för att samla frivilliga försvarsorganisationers kompetenser på lokal nivå. Varje kommun avgör själv om den vill inrätta en FRG. Exempel på arbetsuppgifter en FRG kan vara behjälplig med är evakueringar,
informationsspridning, stabsadministration, praktiska uppgifter och medmänskligt stöd till
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drabbade. Sverigedemokraterna vill att Malmö stad ska upprätta avtal med frivilliga försvarsorganisationer och inrätta en FRG för att förstärka Malmö stads krisberedskap och krishantering.
Det finns en oro bland många malmöbor att vegonormen på skolor och äldrevårdsboenden
försämrar utbudet av mat och gör det svårare för brukare eller elever att få den näring som
man behöver. Kött i maten får inte bli en socioekonomisk fråga. Malmöbor som får sin mat
genom kommunala välfärdsverksamheter ska kunna få en allsidig och varierad kost. Sverigedemokraterna förordar även att viltkött serveras i kommunala välfärdsverksamheter.
Covid-19 har förstärkt den problembild som funnits inom vård- och omsorgsverksamheten.
Dåliga arbetsvillkor, brist på kompetens och brister inom verksamheten behöver åtgärdas.
Sverigedemokraterna menar att det behövs stora resursförstärkningar för att höja kvaliteten
inom den kommunala vård- och omsorgen.
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Kommunfullmäktigemål: Malmö ska vara en trygg stad
Nämnder som berörs: Kommunstyrelsen, Miljönämnden, Arbetsmarknads- och socialnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Fritidsnämnden, Tekniska nämnden
Sverigedemokraterna vill se ett utökat och förstärkt samarbete mellan kommunen och myndigheter som Skatteverket, Migrationsverket, Tullverket och andra myndigheter som kan
vara relevanta för kommunens arbete för trygghet.
Arbetet mot droger och missbruk måste stärkas. Särskilt utsatta områden behöver mer resurser till tillsynsverksamhet, ordningsvakter, förebyggande arbete med nattvandrare och
övervakningskameror. Fler kameror kan producera mer underlag och underrättelsematerial
åt polisen och kan öka andelen uppklarade brott. De kommersiella verksamheterna i Malmös socialt utsatta områden är avgörande för att området så småningom ska lyftas ur fattigdom. Det är viktigt att de kommersiella aktörerna ska känna att deras verksamheter beskyddas från de kriminella element som finns i området. Därför är det viktigt att kommunen tillhandahåller ordningsvakter vid behov för att det kommersiella livet ska kunna växa och att
näringslivet inte ger vika för kriminella. Målet är att det inte ska finnas några områden i
Malmö som av Polismyndigheten kategoriseras som utsatta eller särskilt utsatta.
Smuggling och illegal försäljning av tobak och alkohol utgör en betydande inkomstkälla för
den organiserade brottsligheten. Malmö stad måste därför ta sitt tillsynsansvar på detta område på stort allvar och utveckla ett nära samarbete mellan ansvarig tillsynsenhet, polis och
socialtjänst.
För att på ett effektivt sätt komma åt de kriminella verksamheterna i staden ska kommunen
köpa upp fastigheter inom områden som tagits över av kriminella element, riva byggnaderna
och exploatera dessa områden för bättre användning av markytan.
Kommunstyrelsen ska öka antalet ordningsvakter som förebygger brott för att avlasta polisens arbete i enlighet med Sverigedemokraternas budget, som innebär ca 100 ordningsvakter.
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Kommunstyrelsen ska verka för en högre grad av kameraövervakning på otrygga och brottsutsatta platser i staden.
Malmö stad ska upprätta en handlingsplan mot politisk extremism som tar sig uttryck i kriminella handlingar såsom hot och våld mot förtroendevalda. Kommunstyrelsen ska undersöka
möjligheterna för hur Malmö stad kan upprätta ett samarbete mot islamistisk extremism tillsammans med Köpenhamn.
Malmö stad ska inrätta ett råd mot våldsbejakande extremism där representanter för olika
förvaltningar kan träffas och dela erfarenhet och kunskap, samt arbeta med lokala strategier
mot våldsbejakande extremism.
Kommunstyrelsen ska årligen med hjälp av lämpliga forskare upprätta en redovisning om hur
utbredd den våldsbejakande extremismen är i Malmö. Malmö stad ska genom opinionsbildning kritisera aktörer som möjliggör våldsbejakande extremism i Malmö.
Fritidsnämnden ska utreda hur fritidsförvaltningens bidrag för politiska ungdomsförbund kan
villkoras så utbetalning av bidrag upphör om ett politiskt ungdomsförbund förmedlar politisk
extremism, rasism eller antidemokratiska värderingar.
Kommunstyrelsen ska genomföra en informationskampanj mot våldtäkt och annat sexuellt
våld, riktad till ungdomar och till vuxna som arbetar med unga, med syftet att förbättra ungdomars kunskap och attityder kring ämnet.
Malmö stad ska samarbeta med Polismyndigheten när polisen ska utvisa/avvisa människor
som olovligen befinner sig i Sverige.
Arbetsmarknads- och socialnämnden ska fördjupa och stärka Stödcentrums arbete med
brottsoffer. Arbetsmarknads- och socialnämnden ska utveckla rutiner för att garantera att
det finns en nolltolerans mot kriminalitet bland de aktörer som Arbetsmarknads- och social-
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nämnden samverkar med. Arbetsmarknads- och socialnämnden ska utreda hur en vandelsprövning kan genomföras av välfärdsföretag som arbetsmarknads- och socialförvaltningen
samverkar med.
Arbetsmarknads- och socialnämnden ska fördjupa dialogen med Polismyndigheten i syfte att
arbetsmarknads- och socialförvaltningen blir informerad om ungdomar som får stöd av socialtjänsten, begår brott.
Arbetsmarknads- och socialnämnden ska årligen lämna en rapport till Kommunfullmäktige
av vilka företag som arbetsmarknads- och socialförvaltningen samverkar med.
Kommunstyrelsen ska ge stadskontoret i uppdrag att genomföra en förstudie om antisemitismen i Malmö med syftet att kartlägga och analysera antisemitismen i Malmö. Politiker och
tjänstemän i Malmö stad behöver ett gemensamt underlag som utgångspunkt i arbetet mot
antisemitismen. Grundskolenämnden ska tillsätta en utredning i syfte att kartlägga antisemitismens karaktär och omfattning bland Malmös skolungdomar.
Fler personal ska anställas inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen för att motverka
välfärdsbrott och speciellt bidragsbedrägerier som förekommer vid mottagandet av det ekonomiska biståndet.
Arbetsmarknads- och socialnämnden ska stärka det pågående arbetet mot hedersförtryck
och upprätta ett kompetenscenter som fortsätter kartlägga hedersförtrycket i Malmö samt
fungerar som ett nav för arbetet mot hedersförtryck.
Kommunstyrelsen ska i samråd med polisen se till att de lokala ordningsföreskrifter som förbjuder EU-migranter från att tigga i Malmö tillämpas och förstärks.
Stadsbyggnadsnämnden ska inrätta ett kommunalt forum för fastighetsägare som vill motverka den svarta ekonomin.
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Kommunstyrelsen ska inrätta ett civilkuragepris som ska tilldelas malmöbor som har handlat
på ett sätt som motverkar kriminaliteten i Malmö.
Kommunstyrelsen ska inrätta ett brottsförebyggande råd, där representanter från kommun,
polis, näringsliv och civilsamhället samverkar för att förebygga brott.
Kommunen måste vidta åtgärder för att kartlägga och stävja svenskfientligheten. Som första
åtgärd föreslår Sverigedemokraterna att en utredning tillsätts med uppdrag att kartlägga
svenskfientlighetens omfattning och karaktär, samt att förslag tas fram för att motverka
svenskfientligheten i Malmö. Sverigedemokraterna menar även att det som en naturlig del
av Malmö stads värdegrundsarbete ska ingå ett belysande och motverkande arbete mot
svenskfientlighet.
Kommunstyrelsen ska genomföra en kartläggning och ta fram underlag samt förslag som ska
motverka svenskfientligheten i Malmö. Samverkan ska ske med forskare och professorer
från Malmö universitet.
Frivilliga resursgruppen (FRG) är en frivillig resurs som stöder och förstärker kommuners krishantering vid samhällsstörningar. FRG är ett avtalsbaserat koncept för att samla frivilliga försvarsorganisationers kompetenser på lokal nivå. Varje kommun avgör själv om den vill inrätta en FRG. Exempel på arbetsuppgifter en FRG kan vara behjälplig med är evakueringar,
informationsspridning, stabsadministration, praktiska uppgifter och medmänskligt stöd till
drabbade. Sverigedemokraterna vill att Malmö stad ska upprätta avtal med frivilliga försvarsorganisationer och inrätta en FRG för att förstärka Malmö stads krisberedskap och krishantering.
Kommunstyrelsen ska utreda inrättandet av en FRG i Malmö stad.
Malmö stad ska aktivt motverka de kriminella gängen och hindra dem från att ta det offentliga rummet i anspråk. För detta krävs det att nämnder och förvaltningar samverkar omkring
en gemensam strategi. Därför förordar Sverigedemokraterna att Kommunstyrelsen tar fram
förslag till en kommunal strategi mot gängkriminalitet.
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Sverigedemokraterna vill höja anslagen i Tekniska nämnden när det gäller verksamheten
som syftar till att minska målvaktsbilar på Malmö stads gator och torg.
Sverigedemokraterna vill stärka Miljönämndens miljö- och hälsoskyddstillsyn, där syftet är
att malmöbor ska tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Även Miljönämndens uppsökande
bostadstillsyn måste stärkas, då förtätningen av staden leder till att tillsynsbehovet ökar. Redan idag är tillsynsbehovet av bostäder stort och Miljönämnden är i behov av mer resurser
för att fullfölja sitt uppdrag.
Sverigedemokraterna anser att eleverna i Malmö stads skolor inte ska tvingas gå i samma
skolor som elever som begått kriminella handlingar. Idag flyttas vissa elever i Malmö som begått kriminella handlingar till centrala lotsteamet som är en verksamhet inom grundskoleförvaltningen med två skolplatser. Sverigedemokraterna anser att centrala lotsteamet borde
utökas och kunna erbjuda fler skolplatser för att alla elever som har begått kriminella handlingar ska kunna placeras där. Det är omöjligt för vårdnadshavare att känna trygghet om deras barn tvingas gå i samma skolor som kriminella.
Uppdrag
-

Kommunstyrelsen ska upprätta en nolltolerans mot välfärdsbrott.

-

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

-

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

-

Kommunstyrelsen ska verka för att stärka tillsynsverksamhet, ordningsvakter, förebyggande arbete och övervakningskameror i särskilt utsatta områden.
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-

Kommunstyrelsen ska genomföra en kartläggning och ta fram underlag samt förslag
som ska motverka svenskfientligheten i Malmö.

-

Kommunstyrelsen ska ta fram förslag till en kommunal strategi mot gängkriminalitet.
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Kommunfullmäktigemål: Malmöborna ska vara nöjda med sina välfärdstjänster
Nämnder som berörs: Hälsa- vård- och omsorgsnämnden, Funktionsstödsnämnden, Grundskolenämnden, Fritidsnämnden, Kommunstyrelsen, Förskolenämnden, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Det ska finnas ett starkt stöd till anhöriga som tar hand om sina nära och kära. Funktionsstödsnämnden ska utveckla och stärka sin förmedling av information om stöd om hjälp till
anhöriga. Funktionsstödsnämnden ska utveckla och stärka anhörigstödet. Malmö stad ska
inrätta ett anhörigråd som ska fungera som en referensgrupp i frågor som berör brukare och
deras anhöriga.
Grundskolenämnden ska utreda om religiösa skäl orsakar svårigheter för pedagogisk personal, inom kommunens verksamhet, att följa Skollagen och läroplanen.
Fritidsnämnden ska tilldelas medel för att öka aktivitetsbidraget för barn och ungdomars idrottande. Fritidsnämnden ska ekonomiskt stödja de föreningar som arbetar för att nå ut till
de ungdomar som inte naturligt dras till föreningslivet. Fritidsnämnden ska anordna utbildningar för pensionärer och äldre människor som är i behov av utbildning för att kunna hantera digitala verktyg. Stödet till paraidrotten ska utökas.
Demensteamen som avvecklades ska återupprättas inom hälsa- vård- och omsorgsförvaltningen och utökas till alla delar av Malmö.
Det är viktigt att kommunikationen fungerar bra inom den kommunala välfärden. Funktionsstödsnämnden ska vidareutbilda vård- och omsorgspersonal med bristande svenskkunskaper. Funktionsstödsnämnden ska upprätta krav på svenskkunskaper vid nyanställning
inom kommunen genom införandet av ett lämplighetstest.
Kommunstyrelsen ska utreda en riktlinje som innebär att ett nämnds bidrag till en förening
ska utgöra högst 20 procent av föreningens intäkter.
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Grundskolenämnden ska utreda upprättandet av en GDPR-säker process omkring skolfotografering i Malmö, där skolfotograferingen är förenlig med dataskyddsförordningen.
Kommunstyrelsen ska utreda hur Malmö stad kan införa Lagen om valfrihetssystem (LOV).
Det är viktigt att äldre, funktionsvarierade och andra malmöbor som använder sig av välfärdstjänster ska ha rätten att välja vilken aktör som ska utföra välfärdstjänsten.
Det finns en oro bland många malmöbor att vegonormen på skolor och äldrevårdsboenden
försämrar utbudet av mat och gör det svårare för brukare eller elever att få den näring som
man behöver. Kött i maten får inte bli en socioekonomisk fråga. Malmöbor som får sin mat
genom kommunala välfärdsverksamheter ska kunna få en allsidig och varierad kost. Sverigedemokraterna förordar även att viltkött serveras i kommunala välfärdsverksamheter.
Fusk inom assistansersättningen ska motverkas. Assistansersättningen är till för att ge alla
människor möjlighet att vara med i samhället som alla andra, också de personer som har
funktionsvariation. Assistansersättning betalar personlig assistent till de personer som behöver det. Ökade kostnader på grund av fusk inom assistansersättningen tar resurser från de
brukare som verkligen behöver assistansersättningen.
Sverigedemokraterna vill se en resursförstärkning inom Funktionsstödsnämnden för att
bland annat motverka fusk och bedrägeri. Dessa medel ska finansiera en enhet som utreder
misstänkt fusk inom assistansersättningen. Resursförstärkningen ska även tillse de stora behov som finns inom funktionsstödsförvaltningen, bland annat de medel som behövs för att
fler inom personalen ska kunna arbeta heltid, samt höjd personalbemanning för ökat stöd till
brukarna.
Uppdrag
-

Funktionsstödsnämnden ska vidareutbilda vård- och omsorgspersonal med bristande
svenskkunskaper.

-

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

Kommunstyrelsen ska utreda hur Malmö stad kan införa Lagen om valfrihetssystem
(LOV).
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Kommunfullmäktigemål: Malmös äldre ska ha positiva upplevelser av äldreomsorgen
Nämnder som berörs: Hälsa- vård- och omsorgsnämnden, Fritidsnämnden, Kommunstyrelsen
Det är viktigt att kommunikationen fungerar bra inom den kommunala äldreomsorgen.
Hälsa- vård- och omsorgsnämnden ska vidareutbilda vård- och omsorgspersonal med bristande svenskkunskaper. Hälsa- vård- och omsorgsnämnden ska upprätta krav på svenskkunskaper vid nyanställning inom kommunen genom införandet av ett lämplighetstest.
Valfriheten inom äldreomsorgen ska betonas och lyftas fram. Hälsa- vård- och omsorgsnämnden ska ta fram en äldreboendekatalog, där samtliga kommunens äldreboenden presenteras, för utdelning till alla äldre i behov av särskilt boende.
Malmös äldre ska känna sig trygga i sina kontakter med den kommunala äldreomsorgen.
Hälsa- vård- och omsorgsnämnden ska vid nyanställning av personal begära utdrag ur belastningsregistret.
Malmö stad ska tillsammans med civilsamhället utveckla stadens rekreationsverksamhet för
stadens äldre. Fritidsnämnden ska planera inrättandet av fler mötesplatser för äldre och öka
anslagen till stadens pensionärsorganisationer.
Malmö stad ska i öppna jämförelser gällande äldreomsorgen förbättra sitt resultat i förhållande till andra kommuner.
Ensamhet bland äldre är ett samhällsproblem idag. Risken att drabbas av depression ökar
med stigande ålder. HÄLP-projektet (Hälsa och livskvalitet hos pensionärer, Karolinska Institutet) skriver i sin slutrapport att fler äldre kommer drabbas av depression under de kommande decennierna. Sociala aktiviteter kommer vara viktig för äldre. Hälsa- vård- och omsorgsnämnden ska utreda upprättandet av ett trygghetshotell i Malmö stad som ska erbjuda
gemenskap, miljöombyte och vila för äldre, samt avlastning för bortresta anhöriga.
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Ett annat sätt att motverka ensamhet bland äldre är att skapa möten över generationer.
Hälsa- vård- och omsorgsnämnden ska utreda hur hälsa- vård- och omsorgsförvaltningen kan
skapa förutsättningar för att studenter och andra ungdomar kan träffa äldre och genomföra
aktiviteter, t.ex. ta en promenad eller fika, i syfte att motverka ensamhet.
Idag måste man vara 75 år eller äldre för att få hjälp av Fixartjänst eller IT-fixaren. Om man
är beviljad hemtjänstinsatser eller omfattas av LSS kan man få ta del av fixarfunktionerna när
man är 67 år eller äldre. Många av våra äldre har haft slitsamma jobb och behöver hjälp för
att utföra praktiska göromål i hemmet. Vissa jobb sliter på kroppen mer än andra och redan
vid 65 års ålder kan äldre behöva praktisk hjälp i hemmet. Redan från 65 års ålder ska malmöbor kunna få hjälp från Fixartjänst och IT-fixaren med en del praktiska saker i sitt hem.
Det ska finnas ett starkt stöd till anhöriga som tar hand om sina nära och kära. Hälsa- vårdoch omsorgsnämnden ska utveckla och stärka sin förmedling av information om stöd om
hjälp till anhöriga. Hälsa- vård- och omsorgsnämnden ska utveckla och stärka anhörigstödet.
Malmö stad ska inrätta ett anhörigråd som ska fungera som en referensgrupp i frågor som
berör brukare och deras anhöriga.
Smak och lukt är ofta de sista sinnena som bevaras intakta. Matens kvalitet och tillagningssätt är därför av stor betydelse för de äldres välbefinnande och hälsa. Förekomsten av fryst
och kyld mat som värms i mikrovågsugnar ska inte förekomma inom äldreomsorgen. System
där mathanteringen åläggs den redan stressade vårdpersonalen riskerar att leda till undermålig matkvalitet och hygien. Alla äldreboenden i Malmö ska ha tillagningskök med utbildade kockar. Sverigedemokraterna vill tillskjuta resurser till Hälsa- vård- och omsorgsnämnden för att öka kvaliteten i äldres matupplevelser.
Covid-19 har förstärkt den problembild som funnits inom vård- och omsorgsverksamheten.
Dåliga arbetsvillkor, brist på kompetens och brister inom verksamheten behöver åtgärdas.
Sverigedemokraterna menar att det behövs stora resursförstärkningar för att höja kvaliteten
inom den kommunala vård- och omsorgen.
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Verksamheten inom Avdelningen för hälsa och förebyggande inom hälsa- vård- och omsorgsförvaltningen ska tillskjutas resurser för att stärka kommunens hälsofrämjande och förebyggande arbete som syftar till att öka livskvaliteten för äldre malmöbor. Avdelningen riktar sina
förebyggande insatser mot framförallt ofrivillig ensamhet och fallförebyggande arbete. Avdelningen har även till uppgift att stötta övriga verksamhetsavdelningar i det förebyggande
arbetet.
Covid-19 har visat att bristen på medicinsk kompetens på våra äldreboenden kan få ödesdigra konsekvenser. De patienter som har störst behov av en fast läkarkontakt finns inom
den kommunala äldreomsorgen. Det är uppenbart att om det hade funnits läkare på plats
inom äldreomsorgen så hade covid-19 inte krävt så många offer.
Diskussionen om kommunala läkare eller läkare inom äldreomsorgen är en pågående diskussion och vissa partier har öppnat upp för denna möjlighet. Sverigedemokraterna menar
att Malmö borde bli en pilotkommun för att anställa läkare inom äldreomsorgen.
Uppdrag
-

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

-

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

-

Hälsa- vård- och omsorgsnämnden ska ta fram en handlingsplan för att alla äldreboenden i Malmö ska ha tillagningskök med utbildade kockar.

-

Kommunstyrelsen ska verka för att Malmö blir en pilotkommun för att anställa läkare
inom äldreomsorgen.

-

Hälsa- vård- och omsorgsnämnden ska utreda möjligheten att inrätta ett trygghetshotell.
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Kommunfullmäktigemål: Svensk kultur ska vara tillgänglig för fler malmöbor
Nämnder som berörs: Kulturnämnden, Kommunstyrelsen
Sverigedemokraterna arbetar för ett Malmö där samhället präglas av en historiskt rotad gemensam svensk kultur som skapar sammanhållning och solidaritet mellan medborgarna – så
väl inrikes som utrikes födda.
Det svenska kulturarvet ska levandegöras och tillgängliggöras för fler i Malmö. En kommunal
kulturarvsfond ska upprättas där organisationer, föreningar, privatpersoner och myndigheter kan söka stöd för att bevara, trygga och skydda svenskt kulturarv som är på väg att försvinna eller behöver skyddas.
Den svenska kulturen är, liksom andra kulturer, unik och långsamt föränderlig. Vår kärlek till
den svenska kulturen ligger främst inte i att den skulle vara bättre än någon annan, utan för
att den är vår egen.
Det svenska kulturarvet ska få en mer framträdande roll i den offentliga konsten.
Kulturen ska bli mer tillgänglig för barn, äldre och funktionsvarierade. Bland annat behövs
bibliotek, sevärdheter och upplevelser för framförallt barn och familjer. Kulturskolan är en
framgångsrik verksamhet med förankring bland svenska folket, som gör kulturen mer tillgänglig för barn. Fler barn ska få tillgång till kulturskolan. Detta ska möjliggöras genom kulturcheck och genom resursförstärkning av kulturskolans verksamhet.
Genom att utsätta en större del av kulturlivet för marknadskonkurrens ökar man medborgarnas inflytande över kulturlivets inriktning. Då behöver inte kommunens kulturresurser användas till att finansiera smala eller politiska verksamheter, vilka merparten av skattebetalarna inte har något intresse av.
Kulturnämnden ska utreda införandet av kulturcheck för barn i Malmö. Detta kommer möjliggöra bildandet av fler kulturföretag i Malmö genom privata kulturskolor och musikskolor,
samtidigt som tillgängligheten till kulturskolor och musikskolor ökar.
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Kultur har funnits sedan tidernas begynnelse. Våra viktigaste och mest betydelsefulla kulturella innovationer behövde inte finansieras av skattemedel. Dessutom är det inte kommunens huvuduppgift att finansiera kulturen. Idag har Malmö en överdimensionerad kulturförvaltning. Det kulturutbud som får stöd av en kommunal kulturförvaltning måste vara relevant för kommunens invånare.
Den kultur som får stöd av kommunala skattemedel ska bidra till kommunens utveckling och
inte tränga ut Malmös kulturföretagare. Kulturen ska också få stöd från kommunen för att
skapa gemenskap och forum för dialog och samtal mellan kommunens invånare.
Kommunen ska ha en aktiv roll som arrangör vid officiella högtider och ta ett särskilt ansvar
för att det svenska nationaldagsfirandet ges en folklig profil.
Kulturnämnden ska avveckla stödet till invandrarföreningar vars verksamhet helt eller delvis
syftar till att bevara hemlandets kultur och identitet.
Uppdrag
-

Kommunen ska ha en aktiv roll som arrangör vid officiella högtider och ta ett särskilt
ansvar för att det svenska nationaldagsfirandet ges en folklig profil.

-

Kulturnämnden ska utreda införandet av kulturcheck för barn i Malmö.

-

Kulturnämnden ska avveckla stödet till invandrarföreningar vars verksamhet helt eller delvis syftar till att bevara hemlandets kultur och identitet.
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En god ekonomi
Sverigedemokraterna eftersträvar en sund balans mellan skattetryck och välfärd. Vi föredrar
med andra ord att skatten ska hållas så låg som möjligt, men att låga skatter aldrig får gå ut
över malmöbornas välfärd. En alltför hög kommunalskatt slår hårdast mot dem med lägst
inkomst då den inte är progressiv och sänker invånarnas disponibla inkomst.
Malmö ska bli en trygg och familjevänlig stad. Detta kommer attrahera fler löntagare till
Malmö vilket kommer leda till att skatteintäkterna ökar. Fler löntagare innebär även en ökad
köpkraft bland malmöborna som leder till att näringslivet växer.
Malmö stad ska upprätta en ambition att på sikt bli mindre beroende av det kommunala utjämningsstödet och statsbidrag.
Malmö stads skattekraft för inkomståret 2020 uppgick till 86 procent av medelskattekraften
i riket. Skattekraften i Malmö är lägre än både Stockholm och Göteborg.

Skattekraft, kronor per invånare
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2019 fick Malmö stad 5,9 miljarder kr i generella statsbidrag och kommunalt utjämningsbidrag. Syftet med det kommunala utjämningssystemet är att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla kommuner och regioner i landet att kunna tillhandahålla sina invånare
likvärdig offentlig service oberoende av invånarnas inkomster och andra förhållanden.
Generella statsbidrag och kommunalt utjämningsbidrag utgör 25 procent av Malmö stads intäkter. Sett till den totala summan är Malmö den kommun som är den största mottagaren av
kommunalt utjämningsbidrag.
Genom att attrahera fler löntagare till Malmö ökar skattekraften vilket resulterar i att
Malmö blir mindre beroende av den kommunala utjämningen. Ökade skatteintäkter innebär
även att Malmö stad kan finansiera investeringar genom skatter och inte genom att låna
pengar eller sälja tillgångar.
Skattesatsen för kommunalskatt i Malmö stad ska fastställas till 21,24 %.
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Kommunfullmäktigemål: Malmö stad ska ha en ekonomi i balans
Nämnder som berörs: Samtliga facknämnder
Rätten till kommunal barnomsorg för barn till arbetssökande ska maximeras till de lagstadgade 15 timmarna per vecka.
Andelen löntagare bland malmöborna ska öka medan kostnaderna för försörjningsstöd och
hemlöshet ska minska.
Kommunstyrelsen ska återkomma med en utredning om invandringens kostnader och konsekvenser för Malmö stads ekonomi.
Det finns en bred diskussion med olika synpunkter om ekologisk mat är bättre för hälsan
jämfört med konventionell mat. Enligt Livsmedelsverket går det inte att säga att ekologisk
mat är bättre för hälsan jämfört med konventionell mat.
Eftersom ämnen som kan öka risken för cancer eller lagras i kroppen inte får användas i bekämpningsmedel inom EU, så innebär det att konventionell mat inte utgör något hot mot
hälsan jämfört med ekologisk mat. Därmed betalar kommunen en merkostnad för ekologisk
mat utan någon specifik anledning.
Vid ekologisk livsmedelsproduktion blir skördarna vanligen långt mindre än vid konventionell
livsmedelsproduktion, vilket innebär att ökad efterfrågan av ekologiska livsmedel kräver
större areal av odlingsmark jämfört med konventionella livsmedel. Det är viktigt att den odlingsbara marken används på ett effektivt sätt. En större utökning av den odlingsbara marken kräver skövling av skog vilket har en negativ påverkan på klimatet. Denna negativa påverkan på klimatet av ekologisk livsmedelsproduktion fastslås i en studie av forskare vid
Chalmers. (Searchinger, T.D., Wirsenius, S., Beringer, T. et al. Assessing the efficiency of
changes in land use for mitigating climate change.Nature 564, 249–253 (2018).
https://doi.org/10.1038/s41586-018-0757-z)
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Dessa avvägningar omkring ekologiska produkter, dess fördelar, nackdelar och merkostnader
för kommunen, ska utredas vidare av Kommunstyrelsen.
Malmö stad ska upprätta en ambition om att på sikt bli mindre beroende av det kommunala
utjämningsbidraget.
Malmö stad ska få mer resurser för att säkerställa att Lagen om offentlig upphandling (LOU)
följs av kommunens förvaltningar. Kommunstyrelsens ansvar att bistå hela organisationen
med allmän rådgivning, information och utbildning avseende inköpsrelaterade frågor måste
stärkas. Även tillsyn och samordning måste bli en del av Kommunstyrelsens ansvar när det
gäller inköpsrelaterade frågor.
Antalet kommunikatörer i de kommunala förvaltningarna ska minska.
Kommunstyrelsen ska inrätta en framtidskommission för Malmö som ska slå fast vilka långsiktiga omprioriteringar som behövs för att ge malmöbor en välfärd av hög kvalitet, starka
offentliga finanser samt ett mer gynnsamt näringslivsklimat.
Kommunstyrelsen ska se över kommunala taxor och avgifter med syftet att säkerställa att
dessa indexregleras och för att den kommunala tjänsten ska kunna ha en hållbar finansiering.
Kommunstyrelsen ska göra en översyn av alla lokalkontrakt och upphandlingar för att säkerställa priser och hyror som är rimliga och som ser till att malmöbornas skattemedel används
på bästa möjliga sätt.
Sverigedemokraterna anser att kommunen inte ska betala för World Pride och Eurogames.
Kostnaderna för dessa arrangemang är stora och skulle göra stor nytta inom välfärden.
Samtliga nämnder ska avveckla de verksamheter som berör World Pride och Eurogames.
Malmö stad ska behandla World Pride och Eurogames precis som vilket annat arrangemang
som helst och låta arrangörerna stå för kostnaden.
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Statskontoret har publicerat rapporten Agenda 2030 i myndigheter, kommuner och regioner.
Slutrapport (2020:15). Enligt rapporten använder omkring 70 procent av kommunerna och
nästan alla regioner Agenda 2030 i någon utsträckning. Agenda 2030 har även resulterat i
många aktiviteter som berör hållbarhet. Däremot har dessa aktiviteter bara i liten utsträckning påverkat aktörernas arbetssätt eller prioriteringar.
En stor del av aktiviteterna som kommuner och regioner genomför för att nå målen i Agenda
2030 handlar om att öka kunskapen om agendan inom den egna organisationen. Samtidigt
består målen i Agenda 2030 av politiska områden där Sverige redan ligger i framkant. Det innebär att stora resurser läggs på att hålla möten om en agenda som redan genomförs inom
ramen av rådande lagstiftning, föreskrifter och kommunal verksamhet. Om Sverige ska nå
längre inom dessa politiska områden är inte beroende av Agenda 2030, utan av vilka politiska inriktningar vi väljer här hemma i Sverige.
Sverigedemokraterna vill se en utredning om aktiviteterna och förändringarna som genomförts i Malmö och som är kopplade till Agenda 2030, har resulterat i ökad nytta och därmed
motiverar kostnaden och tidsåtgången.
Uppdrag
-

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

-

Antalet kommunikatörer i de kommunala förvaltningarna ska minska.

-

Kommunstyrelsen ska göra en översyn av alla lokalkontrakt och upphandlingar för att
säkerställa priser och hyror som är rimliga och som ser till att malmöbornas skattemedel används på bästa möjliga sätt.

-

Kommunstyrelsen ska återkomma med en utredning om ekologiska produkter, dess
fördelar, nackdelar och merkostnaderna för kommunen.
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-

Kommunstyrelsen ska utreda om aktiviteterna och förändringarna som genomförts i
Malmö och som är kopplade till Agenda 2030, har resulterat i ökad nytta och därmed
motiverar kostnaden och tidsåtgången.
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Styrning och ledning i Malmö stad
Enligt kommunallagen utgår styrningen i en kommun från Kommunfullmäktige som beslutar
i ärenden av principiell karaktär såsom mål och riktlinjer för verksamheten samt kommunens
organisation. I Malmö fördelar Kommunfullmäktige ansvaret för genomförandet av det kommunala uppdraget till nämnderna genom reglementen och till bolagen främst genom bolagsordning och ägardirektiv. Kommunens uppdrag regleras i stor utsträckning via lagstiftning
och nationella riktlinjer. Malmö stad har en styrmodell med ett långtgående decentraliserat
ansvar. Utöver reglementen och ägardirektiv styr Kommunfullmäktige utifrån den långsiktiga
visionen bland annat genom mål, särskilda uppdrag och ekonomiska ramar.
Denna budget är det övergripande och överordnade styrdokumentet för stadens nämnder
och helägda bolag under året. Den innehåller den politiska visionen, en kortfattad beskrivning av kommunens grunduppdrag, Kommunfullmäktiges mål för mandatperioden, särskilda
uppdrag för året och ekonomiska ramar. Den innehåller också riktlinjer som syftar till att
uppnå god ekonomisk hushållning. Budgeten är bindande både vad avser ekonomiska ramar,
Kommunfullmäktiges mål och uppdrag för verksamheten. Övriga kommunala styrdokument
som planer, program, policys och liknande är underordnade budgeten.
Kommunfullmäktiges mål i budgeten ska bidra till en effektiv styrning och god ekonomisk
hushållning. Målen är långsiktiga och gäller för innevarande mandatperiod, men ska uppnås
så fort som möjligt. De anger ett fåtal utvecklingsområden för hela staden där nämnder och
styrelser behöver kraftsamla för att åstadkomma en tydlig förflyttning. Tvärsektoriella frågor
utgör inte egna kommunfullmäktigemål utan integreras i uppföljningen inom samtliga målområden.
För att hålla Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige informerade om utvecklingen i
Malmö stad, genomförs återkommande kommungemensam uppföljning under året av mål,
verksamhet och ekonomi. Uppföljningen utgör också underlag för eventuella beslut om korrigerande åtgärder samt underlag för den fortsatta planeringen.

66

129

God ekonomisk hushållning i Malmö stad
Enligt kommunallagen 11 kap. 1 § ska kommunen ha en god ekonomisk hushållning i sin
verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. En god
ekonomisk hushållning upprätthålls genom Kommunfullmäktiges finansiella mål och mål för
verksamheten samt genom nedanstående riktlinjer. Riktlinjerna reglerar styrningen av kommunens samtliga nämnder och helägda bolag men i olika omfattning.

Finansiellt mål
Malmö stad ska ha en hållbar ekonomisk utveckling
Målet är långsiktigt och avser att trygga en hållbar ekonomisk utveckling över tid. Hållbarheten i ekonomin mäts genom att följa tre indikatorer: Årets resultat, räntebärande nettolån
samt utvecklingen av finansnetto och avskrivningar. De tre indikatorerna mäts i relation till
skatter och generella statsbidrag.
På lång sikt behöver kommunen planera för årliga överskott i driftsbudgeten. Ett budgeterat
överskott innebär en reserv för oförutsedda händelser och minskar risken för att underskott
ska uppstå. Dessutom innebär ett överskott att delar av investeringarna kan finansieras utan
en ökad skuldsättning och bidrar på så sätt till en hållbar ekonomisk utveckling. För de kommande åren visar dock de senaste prognoserna på en svag utveckling av skatteunderlaget.
Det beror på den långsiktiga demografiska utvecklingen i kombination med att konjunkturen
har försvagats med en svag utveckling av antalet arbetade timmar. Samtidigt har kommunen
de senaste åren redovisat överskott i bokslutet om 4–6 % per år och investeringarna har
kunnat finansieras utan ökad skuldsättning. Bedömningen är därför att den finansiella ställningen är så stark att det är möjligt att under tre år inte budgetera överskott utan istället använda utrymmet för att mildra anpassningsbehovet i nämnderna.
Att skuldnivån begränsas är en viktig förutsättning för en hållbar ekonomisk utveckling. En
hög skuldsättning innebär att ett långsiktigt ekonomiskt åtagande överlämnas till nästföljande generation vilket begränsar dess möjligheter att forma den verksamhet som den gene-
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rationen anser lämpligast. Investeringsnivån måste därför anpassas till det finansiella utrymmet. Det kan ske genom en prioritering mellan olika investeringsobjekt och en planering av
när i tiden investeringar kan genomföras med hänsyn till de finansiella förutsättningarna.
Målvärden för de tre indikatorerna 2021 är:
•

Årets resultat ska uppgå till minst ett nollresultat.

•

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

•

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

Riktlinjer för nämnder och bolag
Kommunstyrelsens roll enligt kommunallagen är att leda och samordna förvaltningen av
kommunens angelägenheter och ha uppsikt över verksamheten i nämnder och bolag. Nämnder och bolagsstyrelser ska möjliggöra för Kommunstyrelsen att utöva uppsiktsplikten.
Nämnder och helägda bolag ska utifrån Kommunfullmäktiges budget årligen besluta om en
budget för den egna verksamheten. Budgeten ska innehålla de kommunfullmäktigemål som
nämnden/bolagsstyrelsen tilldelats samt plan för verksamheten och ekonomin. För nämnder
som har fått ekonomiska ramar av Kommunfullmäktige ska också anges hur dessa ramar ska
användas under året. Nämnds- och bolagsbudget upprättas i enlighet med anvisningar från
Kommunstyrelsen.
Nämnder har rätt att inom sitt grunduppdrag ompröva verksamhet och besluta om ändrad
inriktning eller omfattning av verksamhet som nämnden bedömer lämplig eller nödvändig.
Om förändringen berör andra nämnder skall samråd med dessa ske före beslut. Ändringar
som innebär avsteg från vad Kommunfullmäktige uttryckt i årets budget skall beslutas av
Kommunfullmäktige.
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Riktlinjer för kommunfullmäktigemål
Budget
Varje kommunfullmäktigemål är särskilt riktat till flera utvalda nämnder och helägda bolag,
som ansvarar gemensamt för planering och genomförande av målet. Respektive nämnd/bolagsstyrelse ska i sin nämnds- eller bolagsbudget besluta om sitt eget bidrag till tilldelade
kommunfullmäktigemål. Rapportering av målen i nämnds- och bolagsbudget ska ske i enlighet med anvisningar från Kommunstyrelsen.

Uppföljning
Nämnder och helägda bolag ska två gånger om året – i samband med Delårsrapport samt
Årsanalys – göra en bedömning av utvecklingen av valda indikatorer i relation till önskat utfall för mandatperioden. Rapportering ska ske i enlighet med anvisningar från Kommunstyrelsen och ligger till grund för Kommunstyrelsens rapportering till Kommunfullmäktige om
utvecklingen i förhållande till kommunfullmäktigemålen.
Inom de olika målområdena finns ett antal uppdrag. Dessa ska, om inte annat anges, genomföras så fort som möjligt under budgetåret och redovisas i samband med nämndernas/bolagens årsanalys i enlighet med särskilda anvisningar från Kommunstyrelsen.
I slutet av en mandatperiod ska nämnder och helägda bolag rapportera uppfyllelse av kommunfullmäktigemålen baserat på den helhetsbild som utvecklingen av valda indikatorer ger.
Det innebär att uppföljningen i slutet av en mandatperiod skiljer sig från den årliga uppföljningen.

Riktlinjer för ekonomi
Nämnders och bolags kontroll över sin ekonomi och deras förmåga att vidta korrigerande åtgärder är av central betydelse för att uppnå den av Kommunfullmäktige planerade utvecklingen. Utgångspunkten är att nämnder och bolag, inom ramen för sitt uppdrag, ska bedriva
en väl fungerande och effektiv verksamhet. För att uppnå detta krävs bland annat att nämnder och bolag har en välfungerande intern ekonomisk styrning. Nämnder ska därför upprätta
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interna riktlinjer för ekonomisk styrning. Dessa ska bland annat innefatta ansvars- och befogenhetsfördelning mellan nämnd och dess förvaltning samt andra nämndspecifika ekonomiska regelverk som krävs för att säkerställa nämndsansvaret. För bolagen regleras kraven
på intern styrning genom ägardirektiven.

Nämndernas ansvar för ekonomiska ramar
I den av Kommunfullmäktige fastställda budgeten erhåller nämnden ekonomiska ramar genom ett eller flera kommunbidrag och en investeringsram för sin verksamhet. Dessa ramar
är bindande för nämnden och får inte överskridas. Nämnderna har ansvar för att inom tilldelade ramar uppfylla de mål och den lagstiftning som gäller för verksamheten. Verksamheten
skall bedrivas inom tilldelade ekonomiska ramar även om detta medför att de i budgeten angivna målen inte helt kan uppnås.
Nämnder ska i sin nämndsbudget årligen besluta om hur tilldelade ekonomiska ramar ska
fördelas till verksamheten. Fördelningen ska göras med utgångspunkten att driva en väl fungerande och effektiv verksamhet.
Ändringar av tilldelade ekonomiska ramar beslutas av Kommunfullmäktige. Det innebär att
nämnder som har flera kommunbidrag inte får omfördela medel mellan dessa ramar.

Befrielse från ansvar för ekonomiskt resultat för vissa nämnder
En nämnd 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 2021
gäller befrielse från resultatansvar för följande verksamheter:
•

Teknisk nämnd – vinster exploateringsverksamhet

•

Teknisk nämnd – realisationsvinster fastigheter

•

Teknisk nämnd – rivning, sanering och detaljplaner

•

Servicenämnd – rivning och sanering
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•

Stadsbyggnadsnämnd – bostadsanpassningsbidrag

•

Arbetsmarknads- och socialnämnd – statsbidrag flyktingar

Uppföljning för nämnder och helägda bolag under året samt konsekvenser för kommande år
Nämnder och helägda bolag ska rapportera till Kommunstyrelsen om utveckling av ekonomin under året i enlighet med Kommunstyrelsens anvisningar.
Nämnder och helägda bolag har, utöver vad som anges i anvisningar från Kommunstyrelsen,
alltid ett ansvar att på eget initiativ informera Kommunstyrelsen om förändrade förutsättningar eller händelser som kan vara av betydelse för den kommunövergripande uppföljningen och styrningen av verksamheten.
Nämnder och helägda bolag ska för egen del regelbundet följa utvecklingen i sin verksamhet
och vidta korrigerande åtgärder efter behov.
I samband med Kommunfullmäktiges behandling av kommunens årsredovisning skall Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige vilka justeringar av kommunbidrag och investeringsramar som bör göras för nämnderna nästföljande år med anledning av kommunens
ekonomiska resultat.

Nämndernas investeringar, finansiell leasing och lokalförhyrning
Investeringar binder upp kommunens kapital vilket påverkar kommunens rörelsefrihet under
en lång tid. Därför gäller särskilda riktlinjer för större investeringsobjekt. Detta gäller även
finansiell leasing eller lokalförhyrning, vilket i vissa fall kan vara ett alternativ till att göra
egna investeringar.
Nämnd ska planera och prioritera behovet av investeringar i relation till den investeringsram
som beslutats för hela planeringsperioden. Ramen för budgetåret får inte överstigas utan
beslut i Kommunfullmäktige.
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Före påbörjande av ett investeringsobjekt ska nämnd inhämta objektsgodkännande från
Kommunstyrelsen om totala utgiften för objektet överstiger 15 mnkr. Om totala utgiften för
objektet överstiger 50 mnkr ska Kommunfullmäktige lämna objektsgodkännande. Uppföljning av de objekt som är beslutade av Kommunstyrelsen eller Kommunfullmäktige ska ske
enligt anvisningar från Kommunstyrelsen.
I de fall uthyrande nämnd ansöker om objektsgodkännande för lokalinvestering ska dess
framställning innefatta preliminär hyresberäkning och nämndsbeslut från förhyrande nämnd
om att den ökade hyreskostnaden inryms i den förhyrande nämndens kommunbidrag.
Nämnd som vill finansiera köp av lös egendom med finansiell leasing ska i första hand göra
så via Malmö leasing AB. Beslut om finansiering via leasing ska alltid föregås av övervägande
mellan eget inköp och finansiell leasing, i samråd med stadskontorets ekonomiavdelning.
Nämnd ska inhämta Kommunstyrelsens tillstånd att finansiera köp av lös egendom med finansiell leasing om inköpsvärdet i leasingavtalet överstiger 15 mnkr.
Vid extern förhyrning av lokal ska förhyrande nämnd inhämta Kommunstyrelsens tillstånd
om hyreskostnaden under kontraktstiden överstiger 15 mnkr. Med extern förhyrning menas
all förhyrning som inte sker från annan nämnd i kommunen.

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

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

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

Vid bedömningen av konjunkturens effekt på skatteunderlaget kan budgetårets ökning av skatteunderlaget i
riket jämfört med den genomsnittliga ökningen under de tio föregående åren användas som ett riktvärde.
Källa: Sveriges kommuner och regioner, 2013, RUR i praktiken.

1
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Planeringsförutsättningar, ramar och ekonomisk analys
Planeringsförutsättningar
Utveckling av kommunernas ekonomi
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har i oktober 2020 gjort följande bedömning av
kommunernas och regionernas ekonomiska förutsättningar de kommande åren:2
”Smittspridningen av covid-19 ökar nu åter i samhället. Vilka de ekonomiska konsekvenserna
blir av detta är mycket osäkert. Vårens rekordsnabba konjunkturkollaps och dess effekter på
samhällsekonomin tycks ändå i nuläget ligga bakom oss, och bottenpunkten för den kollapsen har passerats, både globalt och i Sverige. En stark positiv rekyl syns just nu i tillväxten
världen över. Men det kraftiga raset i våras innebär att återhämtningen kommer att ta tid.
Frågan är med vilken hastighet som förlusterna i produktion, sysselsättning, försäljning och
vinster kan tas igen. Bedömningarna varierar, men i en situation där pandemin är långt ifrån
över är osäkerheten osedvanligt stor. Sedan februari har pandemin överskuggat allt annat
och skiftat fokus bort från tidigare makroekonomiska orosmoln. Men i hög grad kvarstår
flera av de riskfaktorer som många tidigare talade om. Exempelvis Brexit, spänningarna mellan USA och Kina, liksom i viss grad mellan USA och Europa med tydlig bäring på handelsförutsättningarna. På lite längre sikt finns risken att dessa frågetecken tynger den fortsatta konjunkturuppgången globalt – så länge avtalsfrågor inte lösts och geopolitiska tvister består.
Demografitrycket fortsätter och grovt räknat ökar behoven av välfärd med 1 procent per år
den kommande tioårsperioden. Främst är det äldreomsorgen som har ett starkt tryck med
ökande behov, liksom även hälso- och sjukvården. Utifrån SCB:s befolkningsprognoser de
senaste åren beräknades också trycket på bland annat förskola och skola bli fortsatt stort.
Under hösten blev det tydligt att skatteunderlaget inte påverkats så mycket som befarat av
pandemin och att de generella bidrag staten skjutit till är större än effekten på skatteunderlaget. Detta i kombination med övriga bidrag och att många verksamheter efterfrågats i
lägre grad gör att 2020 i många kommuner kommer att avslutas med ett stort ekonomiskt
överskott, som sammantaget beräknas bli drygt 30 miljarder kronor. Dilemmat för kommunerna består nu i att hålla tillbaks förväntningarna som ökar till följd av de starka resultaten.

2

Sveriges Kommuner och Regioner Ekonomirapporten oktober 2020
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För de långsiktiga utmaningar kommunerna hade innan pandemin kvarstår. De måste förhindra att verksamheterna sväller då effektiviseringar måste göras för att klara ekonomin i
budgetens sista planår, där det fortfarande blir ett negativt ekonomiskt gap om kostnaderna
skulle tillåtas öka i takt med befolkningen.”
Sveriges Kommuner och Regioner gör i prognosen bedömningen att timlöneökningar enligt
konjunkturlönestatistiken kan förväntas uppgå till 2,1 % för 2021 och ökningen av konsumentprisindex till 1,1 %. Den viktade sammanvägningen av dessa två faktorer ger ett index
på 1,8 %. SKR:s prognoser över timlöner och KPI under de kommande åren framgår av tabellen nedan.
Utveckling av timlön och KPI (SKR oktober 2020)
Årlig procentuell förändring
Timlön, konjunkturlönestatistik
KPI, konsumentprisindex

2019
2,6%
1,8%

2020
2,3%
0,5%

2021
2,1%
1,1%

2022
2,3%
1,8%

2023
2,5%
2,2%

Befolkningen
Antalet invånare i Malmö uppgick vid årsskiftet 2019/2020 till 344 166. Enligt Malmö stads
senaste befolkningsprognos beräknas antalet invånare i Malmö öka med nästan 4 100 invånare under 2020 eller knappt 1,2 %. Under år 2021 förväntas antalet invånare öka med cirka
3 800.
Tabellen visar den befolkning som budgeten baserats på. Budgeten för respektive år beräknas utifrån Malmö stads befolkningsprognos som tagits fram under våren året före budgetåret. Befolkningen beräknas som ett genomsnitt av det prognostiserade antalet invånare vid
årets början och dess slut.
I årets budget är den procentuella ökningen störst inom åldersgrupper som efterfrågar skolverksamhet. Jämfört med föregående års budget förväntas antalet invånare i åldern 6–15 år
öka med 2,6 % och i åldern 16–19 år med 3 %.
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Antal invånare, budget
0 år
1-5 år
6-15 år
16-19 år
20-64 år
65-79 år
80-w år
Totalt

2021
4 996
22 916
40 913
13 353
214 796
38 946
14 206
350 126

2020
5 035
23 276
39 874
12 965
213 040
38 292
14 133
346 615

Förändring
-39
-360
1 039
388
1 756
654
73
3 511

Skatteintäkter och generella bidrag
Intäkterna från skatter och generella bidrag för år 2021 och planperioden har baserats på
Sveriges Kommuner och Regioners prognos från oktober 2020.

År 2021 är den underliggande utvecklingen av skatteunderlaget 0,3 procentenheter högre än
det faktiska. Nettoeffekten förklaras av det förslag om ytterligare sänkt skatt (höjda grundavdrag) för personer över 65 år samt ändrade värden för förmånsbilar som lämnats i propositionen. Kommuner och regioner föreslås få kompensation för de minskade skatteintäkterna
genom en höjning av de generella statsbidragen år 2021. Även denna reglering har beaktats i
skatteprognosen.
Skatteintäkterna är beräknade utifrån en oförändrad utdebitering med 21,24 %. En förändring av utdebiteringen med 1 procentenhet förändrar skatteintäkterna med cirka 700 mnkr.
Om skatteunderlaget (för riket) 2021 förändras med 1 procentenhet påverkas intäkterna
med 190 mnkr.
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Intäkterna har beräknats utifrån befolkningsprognosen från våren 2020. Om befolkningen
förändras med 500 personer påverkas intäkterna med drygt 30 mnkr.

Budget 2021 med plan för åren 2022 – 2023
Skatteintäkter och generella statsbidrag
Skatteintäkter och generella statsbidrag har budgeterats utifrån SKR:s prognos oktober
2020. Därtill har 99 mnkr i statsbidrag för äldreomsorgssatsning budgeterats.

Index
Jämfört med budget 2020 har nämndernas ramar räknats upp för ökade kostnader med 1,8
%.
I enlighet med tidigare beslut i budget 2020 åläggs Servicenämnden att inte höja hyrorna till
nämnderna under 2021.

Demografi
För de nämnder där det finns ett direkt samband mellan befolkningsutveckling och resursåtgång har en demografieffekt beräknats. Beräkningarna utgår från den befolkningsprognos
som tagits fram under våren 2020.3
Ramjustering till följd av den demografiska effekten sker i första hand för nämnder som i huvudsak driver en för kommunen obligatorisk verksamhet men har beräknats även för delar
av kultur- och fritidsverksamheten. Totalt har nämndernas kommunbidrag förstärkts med
256 mnkr för demografieffekter.

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

3
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Bolag och kommunalförbund
Den totala ramen för bolag och kommunalförbund har schablonmässigt räknas upp för prisoch löneökningar. Den faktiska uppräkningen fastställs slutligen i kommunstyrelsens
nämndsbudget för 2021 och är i flera fall beroende av uppräkningar utifrån olika avtal.
I budgeten ingår på samma sätt som i budget 2020 en förväntad effekt inom Malmö stadshus AB, där bolag som visar överskott balanserar underskott i andra bolag inom bolagskoncernen.

Räntor och utdelningar
Finansiella intäkter och kostnader bygger på prognosen från Delårsrapport 2020 med hänsyn
taget till budgeterade investeringsnivåer, försäljning och budgeterat resultat. Nettoeffekten
av räntor är beräknat utifrån en sänkt internränta från 3 % till 1,25 %.
Nivån på internräntan justeras för att hamna i nivå med SKR:s förslag för internränta 2021.

Revisorskollegiet
I kommunallagen framgår att det är Kommunfullmäktiges presidium som ska bereda förslaget till budget för Revisorskollegiet. I beräkningarna ingår det förslag till budgetram för 2021
för Revisorskollegiet som bereds av Kommunfullmäktiges presidium. Kommunstyrelsen tar
dock inte för egen del ställning till budgetramen för Revisorskollegiet.

Antaganden och tekniska justeringar
I nämndernas ekonomiska ramar ingår eventuella helårseffekter av beslut om justerade budgetramar under 2020. Detta avser framför allt ökat kommunbidrag för LSS-utbyggnad 2020
som tilldelats Funktionsstödsnämnden. Tilläggsbudget under 2020 som inte avser stadigvarande verksamhet ingår inte i beräkningsunderlaget.
Pensionskostnader och personalomkostnader har beräknats utifrån KPA:s senaste prognos
(augusti 2020).
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Tekniska nämnden och Servicenämnden har tilldelats utökat kommunbidrag för driftskostnader som uppstår till följd av komponentavskrivningar. Effekten av annuitetsberäknad hyra
har inneburit ett minskat avkastningskrav på Servicenämnden om 3 mnkr.
Efter en genomlysning av gällande regelverk avseende redovisning av kostnader för detaljplaner kommer kostnaderna att redovisas som driftkostnad istället för investering. I budgeten har Tekniska nämndens ram för rivning och sanering utökats till att även omfatta detaljplanekostnader.
En sänkning av internräntan innebär att verksamheternas kostnader för 2021 beräknas
sjunka med sammanlagt 161 mnkr. Nämndernas kommunbidrag justeras med motsvarande
belopp.

Övriga förändringar
Från och med budget 2021 har Arbetsmarknads- och socialnämnden en kommunbidragsram som omfattar all verksamhet som nämnden ansvarar för. Nämnden har fullt resultatansvar för denna ram. Utöver detta har nämnden en intäktsram avseende statsbidrag flyktingar, för vilken nämnden fortsatt har befrielse från ansvar för ekonomiskt resultat.
Kommunstyrelsen ska effektivisera 100 miljoner kr. Kommunstyrelsens kommunbidrag ska
stärkas med 50 miljoner kr för att motverka välfärdsbrott och genomföra trygghetsåtgärder,
inklusive ordningsvakter.
Kommunstyrelsens anslag till förfogande har sänkts med 63 miljoner kr.
Ett effektiveringskrav på 1 miljon kr åläggs Kommunfullmäktige.
Tekniska nämndens kommunbidrag ska effektiviseras med 29,5 miljoner kr. Tekniska nämndens kommunbidrag ska förstärkas med 23,5 miljoner kr för att minska antalet målvaktsbilar
i Malmö, stärka renhållningen och skapa tillgänglighet till fler parkeringsplatser.
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Tekniska nämndens intäktsram avseende exploateringsvinster höjs med 30 miljoner kr.
Nämndens ram för kostnader för rivning, sanering och detaljplaner har sänkts till 40 miljoner
kr. Resultatkravet för hamnanläggningar inom Tekniska nämnden höjs med 8 miljoner kr till
följd av ränteskillnader mellan hyresavtal och interränta.
Miljönämnden ska effektivera verksamheten med 10,4 miljoner kr. Sverigedemokraterna
förstärker Miljönämndens kommunbidrag med 12 miljoner kr för att stärka Miljönämndens
miljö- och hälsoskyddstillsyn, där syftet är att malmöbor ska tillförsäkras en hälsosam och
god miljö. Även Miljönämndens uppsökande bostadstillsyn kommer stärkas, då förtätningen
av staden leder till att tillsynsbehovet ökar.
Stadsbyggnadsnämnden ska effektivisera verksamheten med 2,4 miljoner kr. Sverigedemokraterna förstärker Stadsbyggnadsnämndens kommunbidrag med 5,5 miljoner kr för att
Stadsbyggnadsnämnden ska kunna stärka sin tillsyn av olovliga samlingslokaler och bostäder.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska effektivera verksamheten med 59,7 miljoner
kr. Sverigedemokraterna förstärker Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens kommunbidrag med 59,5 miljoner kr för satsningar på integrationsåtgärder, komvuxplatser och inköp
av närproducerade varor.
Grundskolenämnden ska effektivisera verksamheten med 118,4 miljoner kr. Sverigedemokraterna förstärker Grundskolenämndens kommunbidrag med 103 miljoner kr för satsningar
på elevhälsa, skolkuratorer, specialpedagoger, förberedelseskola, studievägledare, inköp av
närproducerade varor och utökning av det centrala lotsteamet.
Förskolenämnden ska effektivisera verksamheten med 39,6 miljoner kr. Sverigedemokraterna förstärker Förskolenämndens kommunbidrag med 40,5 miljoner kr för satsningar på
mindre barngrupper, inköp av närproducerade varor samt en allmän förstärkning av verksamheten.
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Kulturnämnden ska effektivisera verksamheten med 75,5 miljoner kr. Sverigedemokraterna
förstärker Kulturnämndens kommunbidrag med 26 miljoner kr för satsningar på det svenska
kulturarvet, en kommunal kulturarvsfond samt en förstärkning av kulturskolan.
Fritidsnämnden ska effektivisera verksamheten med 42 miljoner kr. Sverigedemokraterna
förstärker Fritidsnämndens kommunbidrag med 35 miljoner kr för att öka aktivitetsbidraget
för barn och ungdomars idrottande, ökat stöd till paraidrotten, utveckling av äldres rekreationsverksamhet och ökat anslag till pensionärsorganisationer.
Hälsa- vård- och omsorgsnämnden ska göra en neddragning på kommunbidraget med 3 miljoner kr på grund av en sänkning av anslaget till kommunikationsavdelningen. Sverigedemokraterna förstärker Hälsa- vård- och omsorgsnämndens kommunbidrag med 101 miljoner kr
för satsningar på inköp av närproducerade varor, stärkt anhörigstöd, allmänna resursförstärkningar, förbättring av personalens svenskkunskaper samt ökad kvalitet av brukarnas
matupplevelser.
Funktionsstödsnämnden ska göra en neddragning på kommunbidraget med 8,2 miljoner kr
på grund av sänkning av avveckling av tjänsten funktions- och tillgänglighetssamordnare
samt sänkt anslag till kommunikationsavdelningen och organisationsbidrag. Sverigedemokraterna förstärker Funktionsstödsnämndens kommunbidrag med 18,5 miljoner kr för inköp
av närproducerade varor, stärkt anhörigstöd, stärkta svenskkunskaper bland personalen, resursförstärkning för att motverka assistansfusk, medel som behövs för att fler inom personalen ska kunna arbeta heltid, samt höjd personalbemanning för ökat stöd till brukarna.
Arbetsmarknads- och socialnämnden ska effektivisera verksamheten med 310,7 miljoner kr.
Arbetsmarknads- och socialnämndens kommunbidrag stärks med 74,5 miljoner kr för satsningar på ett återvändarcenter, fler arbetsmarknadssekreterare, motverkandet av välfärdsbrott, arbetet mot droger och missbruk, stärkt brottsofferstöd samt stärka arbetet mot hedersförtryck.
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Investeringsverksamhet
Investeringar genomförs av nästan alla Malmö stads nämnder. De två nämnder med högst
investeringsvolym är Servicenämnden och Tekniska nämnden. Servicenämnden genomför
investeringar framför allt i byggnader för samhällsservice såsom skolor, förskolor, boenden
samt lokaler för fritids- och kulturverksamhet. Tekniska nämnden genomför investeringar
framför allt avseende exploatering och utbyggnad av staden. Övriga nämnder investerar i utrustning.
Investeringsnivån för åren 2021–2023 uppgår till 9 miljarder. Fördelningen mellan åren framgår av diagrammet nedan.

Försäljningar av exploateringsmark (exklusive avsättningar i form av gatukostnadsersättning)
har beräknats till 360 mnkr per år. Under perioden planeras inga försäljningar av anläggningstillgångar.

Ekonomisk analys
Resultatutveckling
För 2021 budgeteras ett resultat om 0 mnkr. För åren 2022–2023 planeras en resultatnivå
om 0 mnkr.

Lånekvot och räntebärande skuld
Räntebärande nettolån ska enligt det finansiella målet uppgå till högst 30 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning år 2021. Utifrån de planerade resultat- och investeringsnivåerna bedöms lånekvoten understiga 30 % under hela planperioden.
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Vid ingången av 2021 beräknas kommunen ha en räntebärande nettoskuld om 0,7 miljarder
kronor om pensionsskulden inkluderas. Under 2021 beräknas nettoskulden öka med 1,1 miljarder kronor. Under de två kommande åren ökar skulden med ca 1,2 miljarder kronor respektive ca 1,5 miljarder kronor till följd av fortsatt höga investeringsnivåer.

Finansnetto och avskrivningar
Relationen mellan finansnetto samt avskrivningar och skatteintäkter, generella statsbidrag
och utjämning skall följas. Under perioden 2021–2023 beräknas andelen kostnader för kapitalanvändning vara relativt oförändrad på 5 %.
Finansnetto och avskrivningar i förhållande till
skatter och generella bidrag
8%
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5,2%

5,3%

2019

2020
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2%

0%
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Finansiella rapporter
Driftbudget
Tusentals kronor
BAS

Demografi

Effektivisering

Övrigt

KB 2021

Kommunfullmäktige

26 099

Index
470

Revisorskollegiet *)

12 794

230

2 996

54

-30

3 020

31 395

565

-70

31 890

552 064

9 937

116 348

2 094

-342 000

363

Valnämnd
Överförmyndarnämnd
Kommunstyrelse
KS anslag till förfogande
Servicenämnd
Rivning och sanering
Teknisk nämnd
Exploateringsvinster
Rivning, sanering och detaljplaner
Hamnanläggningar

-1 000

25 569
13 024

-100 337
25 000

50 000

-63 000

80 442
-341 637

36 000
875 203

511 664

36 000
15 754

-29 526

23 500

884 931

-240 000

-30 000

-270 000

75 000

-35 000

40 000

-33 174

-8 000

-41 174

Miljönämnd

76 262

1 373

-10 443

12 000

79 192

Stadsbyggnadsnämnd

96 047

1 729

-2 432

5 500

100 844

25 776

464

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd

Bostadsanpassningsbidrag

1 829 871

32 938

40 600

-59 793

59 500

1 903 116

26 240

Grundskolenämnd

4 955 740

89 203

142 400

-118 434

103 000

5 171 909

Förskolenämnd

2 966 939

53 405

-45 900

-39 600

40 500

2 975 344

Kulturnämnd

520 431

9 368

4 500

-75 565

26 000

484 734

Fritidsnämnd

582 043

10 477

5 153

-42 047

35 000

590 626

Hälsa- vård och omsorgsnämnd

3 240 206

58 324

21 645

-3 000

101 000

3 418 175

Funktionsstödsnämnd

2 074 110

37 334

12 381

-8 244

18 500

2 134 081

Arbetsmarknads- och socialnämnd

1 890 471

57 511

50 836

-310 734

74 500

3 067 188

381 593

256 615

-864 255

476 000

20 851 178

Hemlöshet

406 243

Ekonomiskt bistånd

898 361

Statsbidrag flyktingar

-74 000

SUMMA NÄMNDERNA

20 601 225

Skatter och generella statsbidrag

-74 000

-21 148 344

-99 000

-21 247 344

Personalförsäkr/pensioner

325 000

-9 000

316 000

Bolag/kommunalförbund

223 056

50 000

-163 375

-80

10 169

417 920

0

Räntor och utdelningar
Gemensamma anläggningar och övrigt
SUMMA KOMMUNEN

10 316

233 372

-213 375
10 249
-202 189

391 909

256 615

-864 255

*) Budgetramen till revisorskollegiet beslutas av kommunfullmäktige utifrån förslagfrån KF:s presidium
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Investeringsplan
Tusentals kronor
BUDGET
2021
UTGIFTER
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse
Teknisk nämnd
Teknisk nämnd Storstadspaketet för Malmö
Teknisk nämnd Hamnanläggningar
Miljönämnd
Stadsbyggnadsnämnd
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd
Grundskolenämnd
Förskolenämnd
Kulturnämnd
Fritidsnämnd
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnd
Funktionsstödsnämnd
Arbetsmarknads- och socialnämnd
Servicenämnd
SUMMA

PLAN
2022

PLAN
2023

PLAN
2024

PLAN
2025

PLAN
2026

TOTALT
2021-2026

1 500
900
900
900
900
900
6 000
71 000
61 000
68 000
61 000
61 000
78 000
400 000
741 000
712 000
678 000
735 000
730 000
719 000
4 315 000
166 000
228 000
628 000
738 000
407 000
520 000
2 687 000
39 000
45 000
70 000
10 000
5 000
35 000
204 000
800
800
800
800
800
800
4 800
1 350
1 350
1 350
1 350
1 350
1 350
8 100
15 000
15 000
20 000
20 000
15 000
20 000
105 000
67 500
58 500
58 500
58 500
58 500
58 500
360 000
24 000
34 000
23 000
30 000
32 000
35 000
178 000
32 000
28 500
27 500
26 500
30 500
26 500
171 500
5 600
5 200
5 500
6 500
6 500
6 500
35 800
27 000
27 000
27 000
27 000
27 000
27 000
162 000
13 000
13 000
13 000
13 000
13 000
13 000
78 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
60 000
1 600 000 1 700 000 1 700 000 1 600 000 1 600 000 1 300 000
9 500 000
2 814 750 2 940 250 3 331 550 3 338 550 2 998 550 2 851 550 18 275 200

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

600 000

600 000

600 000

600 000

600 000

600 000

3 600 000

240 000

240 000

240 000

240 000

240 000

240 000

1 440 000

100 000

100 000

100 000

110 000

110 000

110 000

630 000

73 000

106 000

270 000

336 000

180 000

244 000

1 209 000

773 000

806 000

970 000 1 046 000

890 000

954 000

5 439 000

Resultaträkning
Miljoner kronor

5 292

Budget
2020
4 545

Prognos
2020
5 251

Budget
2021
4 627

Plan
2022
4 641

Plan
2023
4 685

-23 312

-24 258

-23 910

-24 651

-25 066

-25 600

-1 147

-1 183

-1 226

-1 209

-1 197

-1 192

-19 167

-20 896

-19 885

-21 233

-21 622

-22 107

14 006

14 489

14 290

14 676

15 207

15 803

Utfall 2019
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning

5 921

6 319

6 843

6 571

6 362

6 269

Verksamhetens resultat

760

-88

1 248

14

-53

-35

Finansiella intäkter

269

305

260

163

275

346

-149

-217

-162

-177

-222

-311

880

0

1 346

0

0

0

0

0

0

0

0

0

880

0

1 346

0

0

0

Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster
Extraordinära poster
Årets resultat
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Balansräkning
Miljoner kronor
Utfall
2019

Budget
2020

Prognos
2020

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

Materiella & immateriella anläggningstillgångar

23 413

24 935

24 595

26 081

27 704

29 724

Finansiella anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar

12 656
36 069

14 893
39 828

13 653
38 248

14 802
40 883

17 530
45 234

18 425
48 149

80
3 522

80
3 522

80
4 347

80
4 347

80
4 347

80
4 347

Summa Tillgångar

39 671

43 430

42 675

45 310

49 661

52 576

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

880
3 789
12 568
17 237

0
3 789
13 448
17 237

1 346
3 789
13 448
18 583

0
3 789
14 794
18 583

0
3 789
14 794
18 583

0
3 789
14 794
18 583

Pensionsavsättning
Andra avsättningar
Avsättningar

2 162
242
2 404

2 337
242
2 579

2 349
242
2 591

2 440
242
2 682

2 675
242
2 917

2 877
242
3 119

Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Skulder

15 469
4 561
20 030

19 053
4 561
23 614

16 393
5 108
21 501

18 937
5 108
24 045

23 053
5 108
28 161

25 766
5 108
30 874

Summa Eget kapital, Avsättningar och Skulder

39 671

43 430

42 675

45 310

49 661

52 576

Pensionsförmåner intjänade före 1998

-5 003

-5 093

-4 893

-4 674

-4 449

-4 287

Tillgångar

Bidrag till statlig infrastruktur
Omsättningstillgångar
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Finansieringsanalys
Miljoner kronor

Årets resultat
Avskrivningar
Pensionsavsättning
Andra avsättningar
Ej likviditetspåverkande poster
Medel från verksamheten

Utfall
2019
880
1 147
181
-19
-624
1 565

Budget
2020
0
1 183
175
0
-240
1 118

Prognos
2020
1 346
1 226
187
0
-265
2 494

Budget
2021
0
1 209
91
0
-270
1 030

Plan
2022
0
1 197
235
0
-240
1 192

Plan
2023
0
1 192
202
0
-240
1 154

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

-141
-4
537
-1 465
308
1 205
440

0
0
240
0
364
0
604

0
0
265
0
251
547
1 063

0
0
270
0
402
0
672

0
0
240
0
430
0
670

0
0
240
0
570
0
810

Kassaflöde investeringsverksamhet

-2 153

-2 705

-2 408

-2 695

-2 820

-3 212

Räntebärande fordringar
Räntebärande lån
Kassaflöde finansieringsverksamheten

-1 985
2 421
436

-2 237
3 220
983

-997
673
-324

-1 149
2 142
993

-2 728
3 686
958

-895
2 143
1 248

288

0

825

0

0

0

KASSAFLÖDE
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Budget 2021
Solidaritet - i välgång och kris
Vi finansierar Malmö Stads verksamheter fullt ut

3
3
5

Politiska mål

6

Vänsterpartiets kommunfullmäktigemål

7

Ett hållbart arbetsliv
Långsiktigt perspektiv - Ett hållbart arbetsliv
Malmö Stad som arbetsgivare

8
8
9

Ett demokratiskt arbetsliv

10

Ett arbetsliv för alla - förkortad arbetstid

12

Kortsiktigt tidsperspektiv (1 år) - Så går vi åt rätt håll

13

Ansvariga nämnder och styrelser

14

Ett hållbart Malmö
Långsiktigt perspektiv - En klimatpolitik för framtiden

15
15

Energin är vår

16

Klimatsmarta alternativ för alla

17

Kortsiktigt tidsperspektiv (1 år) - Så går vi åt rätt håll

18

Ansvariga nämnder och styrelser

19

Bostaden är en rättighet - inte en handelsvara
Långsiktigt perspektiv - En bostadspolitik för alla

20
20

En stad som växer

22

Ett ansvarsfullt byggande

23

Kortsiktigt tidsperspektiv (1 år) - Så går vi åt rätt håll

24

Ansvariga nämnder och styrelser

25

En skola för alla
Långsiktigt perspektiv - Meningsfull skola

26
26

Förskolans och skolans betydelse för Malmös framtid

26

Mäns våld mot kvinnor ska stoppas redan i skolan

27

Kortsiktigt tidsperspektiv (1 år) - Så går vi åt rätt håll

28

Ansvariga nämnder och styrelser

29

Alla människors frihet
Långsiktigt perspektiv - En öppen, tillgänglig och solidarisk stad

30
30

Omfördela makt

30

Lärande för livet

31

Kultur för alla

32
1
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Förflytta makten från arbetsgivaren till arbetstagarna

33

Respektfullt bemötande i alla situationer

33

Mäns våld mot kvinnor

34

Stöd det antirasistiska och feministiska utomparlamentariska arbetet

34

Kortsiktigt tidsperspektiv (1 år) - Så går vi åt rätt håll

35

Ansvariga nämnder och styrelser

36

Budget för Malmö stad

37

Budgetsatsningar i respektive nämnd

37

Riktlinjerna för ekonomistyrning

38

Investeringsverksamhet

38

Befrielse från resultatansvar

39

Finansiellt mål

40

Viktiga förändringar

40

Kommunstyrelse
Finans - Räntor och utdelningar
Teknisk nämnd
Teknisk nämnd, Exploateringsverksamhet

40
40
40
41

Miljönämnden

41

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd

41

Grundskolenämnd

41

Förskolenämnd

41

Kulturnämnden

41

Fritidsnämnd

42

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnd

42

Funktionsstödsnämnd

42

Arbetsmarknads- och socialnämnd

42

Arbetsmarknads- och socialnämnd, Hemlöshet

42

Arbetsmarknads- och socialnämnd, Ekonomiskt bistånd

43

Driftsbudget

44
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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
4
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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
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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
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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
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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
31

182

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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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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ETT GRÖNT OCH FRITT MALMÖ SOM HÅLLER IHOP
Vi blickar tillbaka på ett historiskt år. Rådande pandemi har satt djupa avtryck i
världen, Sverige och Malmö. Många har förlorat någon närstående, vårdpersonal
har arbetat outtröttligt och företag har svårt att få ekonomin att gå ihop. Nu
krävs omfattande reformer för att säkerställa att stadens finanser,
arbetsmarknad och omsorg ska stå starka även i framtiden.
Malmö är en fantastisk stad, med en speciell plats i mångas hjärtan. Vi har en
varm välkomnande befolkning, lummiga parker och långa stränder. Vi har
pulserande stadsliv, innovativa företag och lärosäten. Därför finns oändliga
möjligheter till utveckling, nytänkande stadsdelar och en blomstrande
arbetsmarknad. Malmö har potential att bli en grön stad som håller ihop. En stad
där medborgare, föreningar och företag har möjlighet att växa och utvecklas.
Men för många malmöbor känns en sådan framtid avlägsen. Alla har det inte bra
i dagens Malmö med hög arbetslöshet, otillräckliga skolresultat och ett dåligt
företagsklimat. Samtidigt finns brister i stadens miljö- och klimatarbete, och den
kommunala ekonomin är ansträngd. Pandemin har förstärkt och fördjupat det
utanförskap och den segregation som finns i staden, och gjort djupa avtryck
med smittspridning, sjukdom, dödsfall, extra stor belastning på anställda i vård
och omsorg, och svårigheter för många företag att få ekonomin att gå
ihop. Arbetslösheten är rekordhög, och var sjätte vuxen malmöbo måste klara
sin försörjning med bidrag. Så behöver det inte vara, så ska det inte vara.
För att vända utanförskap till hopp måste Malmö bli möjligheternas stad. Då
krävs kraftfulla politiska reformer som gör att näringslivet kan växa hållbart.
Reformer som gör att fler barn ser sina föräldrar gå till ett jobb. Reformer som
gör att fler människor ges möjlighet att bidra till och vara en del av samhället.
Så bygger vi en stad för alla.
Om Malmö ska bli en stad för alla så får vi aldrig acceptera att elever lämnar
grundskolan utan gymnasiebehörighet. Vi behöver ordentliga resurser till skolan
och krav på att skolor levererar resultat. Vi kan inte heller acceptera ett kraftigt
sjunkande företagsklimat. Våra företag bygger Malmö starkt. Utan dem inga
jobb, ingen skattekraft och ingen tillväxt. Vår stad behöver förenklade
tillståndsprocesser och en förstärkt dialog med näringslivet.
Genom att växa tätt ska Malmö bli en grön och pulserande stad. Malmö ska vara
fullt av frisk luft, rent vatten, biologisk mångfald och en levande miljö. När vi nu
går mot en halv miljon invånare måste vi ge Malmöborna förutsättningar att leva
hållbart. Istället för att bygga på Europas bästa jordbruksmark ska Malmö växa
inåt och uppåt. Bostäder, service, handel och arbetsplatser ska komma närmare
fler Malmöbor, då kan de få sitt livspussel att gå ihop utan att sitta i långa
bilköer. Dessutom måste Malmö bli grönare, med fler träd, cykelbanor, gågator
med inspiration av sekelskiftets trädgårdsstäder. Tillsammans med Malmöborna
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och stadens kultur- och näringsliv har Malmö alla möjligheter att bli en attraktiv
och levande stad att bo, besöka och arbeta i.
Rådande pandemi har satt ett hårt tryck på äldreomsorgen. Den som är gammal
eller sjuk ska kunna lita på att vården finns där. Den som arbetar i omsorgen ska
känna sig trygg, säker och ha en rimlig arbetsbelastning. Vården utgår från
malmöbornas behov och önskemål. Därför behöver ett rejält tillskott tillföras till
omsorgen och valfrihet införas.
Malmö kan bli möjligheternas stad. Med rätt satsningar, prioriteringar och
investeringar bygger vi en hållbar stad som kan växa. En stad för alla Malmöbor.
Här presenterar vi Centerpartiet i Malmös budgetförslag för 2021.
Charlotte Bossen
Gruppledare Centerpartiet i Malmö
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ÖVERGRIPANDE BESLUT

Att godkänna finansiellt mål för Malmö stad,
Att godkänna riktlinjer för resultatutjämningsreserven,
Att godkänna riktlinjer för ekonomistyrning,
Att godkänna mål och inriktning för Malmö stads olika verksamheter,
Att godkänna driftsbudget för år 2021, med beaktande av resultatet av
kommunfullmäktiges presidiums beredning av förslag till kommunbidragsram för
revisorskollegiet för vilken kommunstyrelsen inte har beredningsansvar,
Att godkänna investeringsbudget för år 2021,
Att godkänna resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys för år
2021,
Att godkänna ekonomisk plan för åren 2021–2023,
Att bemyndiga kommunstyrelsen, att inom ramen för beviljade anslag 2021:
besluta om fördelning av centralt avsatta anslag till kommunstyrelsens
förfogande besluta om justering av kommunbidrag i ärenden av icke principiell
karaktär.
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SAMMANFATTNING
Sveriges bästa miljökommun
Det ska vara enkelt för malmöborna att agera hållbart. Malmö ska vara fullt av
liv, frisk luft, rent vatten, grönska och möjligheter. Malmö ska vara ledande i
miljö- och klimatfrågor. Koldioxidutsläppen ska minska, den biologiska
mångfalden ska öka och jordbruksmarken bevaras. Samtidigt ska mängden
skräp, plast och farliga utsläpp i Öresund minska. Hållbarhet ska påverka hela
stadens utveckling, oavsett om det handlar om maten som köps in, förskolan
som byggs eller den nya gröna infrastrukturen som utvecklas.
Landets bästa företagsklimat
Våra företag bygger Malmö starkt. Med ett blomstrande näringsliv följer jobb,
tillväxt och ökade resurser till välfärden. Malmö ska bli Sveriges bästa
företagarkommun. Med ett positivt företagsklimat lockar vi nya företag till
staden. Vi möjliggör också för redan etablerade företag att växa, utvecklas och
expandera. Det sker genom bättre bemötande, en förstärkt dialog, mindre
byråkrati och en snabbare tillståndsprocess.
Bygg Malmö helt
Malmö är en delad stad, även fysiskt. Kontrasten är stor med dels välmående
villaområden och levande innerstadsmiljöer dels segregerade miljonprogram och
otrygga utanförskapsområden. När staden växer måste det ske på ett sätt som
bryter segregationen, minskar trångboddheten och bygger för framtiden. Att
bygga Malmö helt ska vara styrande i alla nya stadsbyggnadsprojekt. Med
inspiration från sekelskiftets trädgårdsstäder, en mer blandad bebyggelse och
större sameverkan med näringsliv kan Malmö växa grönt och hållbart.
Färre utanförskap än riksgenomsnittet
Många i Malmö saknar ett jobb. Så behöver det inte vara, så ska det inte vara.
Malmö förtjänar bättre. Alla människor förtjänar en chans att bidra till och vara
en del av samhället. Varje arbetsför malmöbo som befinner sig utanför
arbetsmarknaden ska erbjudas relevant utbildning och effektiv matchning av fria
aktörer. Aktivitetskrav ska införas för de som får bidrag. Samtidigt ska
uppföljningen av fusk och felaktigheter stärkas.
Trygghet för alla Malmöbor i hela Malmö
Malmö är fyllt med vackra gator, torg och parker. Men alldeles för många
malmöbor känner sig otrygga över att vandra runt i vår stad och även när de är
hemma. Orsakerna är många. Äldre saknar egenmakt i vård och omsorg,
kvinnor utsätts för hedersförtryck och våld, kriminella gäng skjuter och mördar.
Malmö behöver fler poliser, satsningar på kvinnors trygghet och insatser mot
diskriminering, hot samt våld.
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Kultur för hela Malmö
Malmö stads kultur och fritidsliv behöver vara till för alla och vara en progressiv
kraft för jämställdhet och allas lika värde. Ett rikt kulturliv är väsentligt för en
levande stad i ständig rörelse. Kulturen måste röra sig i takt med staden,
anpassa sig efter samtiden och alltid finnas tillgänglig för alla. Kultur- och
fritidslivet kommer från gräsrötterna och att det är Malmöborna själva som
skapar och formar det. Staden ska inte styra kulturen utan ge Malmöborna
verktygen att skapa.
En stad fri från diskriminering
Malmö måste bli en stad där du kan känna dig trygg och fri. En stad där du inte
känner dig i risk för diskriminering, hot eller våld. Oavsett kön, var du kommer
ifrån, vad du tror på eller vem du älskar. Insatserna krävs i skolan, på
arbetsplatser och genom samarbete med civilsamhället.
Ingen elev ska lämna grundskolan utan gymnasiebehörighet
Malmö ska erbjuda en trygg och god arbetsmiljö för både lärare och elever. Idag
har vi många ungdomar som går ut grundskolan utan fullständiga betyg och
alldeles för många hoppar av sin vuxenutbildning. Malmö har en enorm
utbildningsskuld mot sina invånare och detta bidrar till både utanförskap och
arbetslöshet. Det är det självklart att vi satsar de resurser som behövs för att ge
Malmös skolor möjlighet till att bli Sveriges bästa.
En tryggare omsorg i en äldrevänlig stad
Genom att ta ett helhetsgrepp på äldrefrågorna inriktat på förbättringar, och
genom höja kvaliteten i äldreomsorgen ska malmöborna ges förutsättningar att
leva ett tryggt och gott stadsliv på äldre dar. Välfärden i Malmö ska vara av
högsta kvalitet. Det är dags att ge malmöborna en rätt att välja men också en
möjlighet till att kunna välja bort det som inte fungerar. Valfrihetsreformer ska
införas inom välfärdens samtliga områden, rehabiliteringen ska bli bättre och
äldreboendena ska smittskyddsanpassas.
God ekonomisk resurshushållning
Malmös ekonomi ska präglas av att varje skattekrona ska ge mesta möjliga
välfärd. Genom att löpande följa upp kostnader och en tydlig målstyrning
säkerställer staden en ekonomi i balans. Slöseri med skattemedel måste bort
och kvaliteten höjas.
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TRYGGHET
Varje människa ska kunna leva och verka utan att känna oro i vardagen. Vi vill
skapa en stad där alla känner hoppfullhet och säkerhet. Vi ser behovet av
åtgärder som åstadkommer reell trygghet, både i preventivt arbete, genom
rättskedjan och i stadsplanering. Malmö som stad är kluven, där många saknar
förutsättningar för att lyckas, i stor utsträckning beroende på var man bor. Så
kan vi inte fortsätta. Alla malmöbor ska känna trygghet, både i hemmet och i det
offentliga rummet.
God stadsplanering i kombination med en stärkt skola, socialtjänst och
rättskedja lägger grunden för att skapa ett tryggare Malmö. Vi behöver arbeta
effektivt för att skapa öppna, attraktiva och trygga offentliga miljöer med mer
rörelse av människor. Trygghet i Malmö är också en pusselbit för utveckling av
arbetsmarknaden. Staden ska vara trygg att etablera och driva företag i, utan
hot från kriminella verksamheter. Företagande behövs i Malmö för att skapa fler
arbetstillfällen och lyfta människor ur utsatta situationer.
FÖRBYGGANDE INSATSER MOT KRIMINALITET
Att förhindra brott redan innan de begåtts är det bästa sättet att skapa såväl
säkerhet som upplevd trygghet. Därför behövs fler satsningar på förebyggande
insatser mot kriminalitet. Fler aktörer måste involveras och förebyggande arbete
prioriteras i skolorna då tidiga insatser är avgörande för att få individer bort från
en brottslig bana.
FLER NÄRPOLISER I STADSDELAR
De flesta brott begås lokalt och löses bäst lokalt. Med erfarna poliser som
stannar länge på samma plats/befattning är det lättare att jobba långsiktigt med
kontaktskapande, brottsförebyggande och med ökad trygghet. Malmö stad
behöver verka för en ökad polisnärvaro i hela Malmö och fler närpoliser.
TRYGG STADSPLANERING
Malmö ska vara säkert dag som natt. För att minska kriminaliteten och öka
tryggheten måste vår stad byggas trygg. Det handlar bland annat om bättre
belysning nattetid i offentliga miljöer. Vi behöver också arbeta effektivt för att
skapa öppna, attraktiva och trygga offentliga miljöer med mer rörelse av
människor. Trygghetsperspektivet ska genomsyra all stadsplanering, både den
långsiktiga och kortsiktiga.
STÄRK ARBETET MOT VÅLD I HEMMET
Staden behöver införa av ett program med inriktning mot huskurage i de
kommunala bostadsbolagen för att minska misshandel och våld i hemmet. Detta
skulle möjliggöra en form av grannsamverkan mot våld i hemmet. Genom att
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sprida kunskap kan fler få en möjlighet att visa omtanke och omsorg vid
misstanke om att en granne riskerar att fara illa. Malmö bör införa huskurage i
alla allmännyttiga bostäder och ge alla bostadsrättsföreningar som vill möjlighet
att få ta del av kunskapen.
LÅNGSIKTIG FINANSIERING TILL MOBILA RESURS- OCH STÖDTEAM
MOT HEDERSFÖRTRYCK OCH VÅLD I NÄRA RELATIONER
Arbetet mot hedersvåld måste förstärkas. Långsiktig finansiering till stödteam
och skyddande boenden är en nyckel i det långsiktiga arbetet mot hedersförtryck
och våld i nära relationer. Vi vill göra mobila resurs- och stödteam permanenta.
Teamen bör även ha möjlighet att bedriva uppsökande verksamhet.
BUSINESS IMPROVEMENT DISTRICTS
Malmö borde skapa fler så kallade BID-samarbeten (Business Improvement
Districts), en internationellt etablerad metod för samverkan mellan privat och
offentlig sektor där hyresvärdar, kommunen, polisen, civilsamhället och lokala
företag arbetar tillsammans för att förebygga brott. Denna typ av långsiktig
samverkan istället för kortsiktiga åtgärder är ett måste om vi ska komma till
rätta med kriminaliteten i Malmö.
MINIMERAD ANVÄNDNING AV ÖVERVAKNINGSKAMEROR
Övervakningskameror i offentliga miljöer bör användas sparsamt, dess närvaro
förflyttar brottslighet snarare än minskar den. Som grundinställning bör
övervakningskameror användas restriktivt. Vi accepterar utifrån polisens
bedömning att övervakningskameror används, men anser att fortlöpande
utvärdering ska göras av effekten. När trygghetsläget så medger bör antalet
övervakningskameror begränsas och kameraövervakning ske sparsamt och
restriktivt.
FÖRTUR I BOSTADSKÖN FÖR INDIVIDER I BEHOV AV SKYDDAT BOENDE
Alla måste få chansen att leva ett tryggt liv. Fritt från alla typer av våld. Malmö
stad ska verka för att personer som bor på skyddat boende ska kunna få förtur i
Boplats Syds bostadskö. För en utsatt person kan chansen att lämna en farlig
miljö vara avgörande och en fråga om liv och död. Bostadsbristen drabbar även
kvinno- och mansjourer i och med de stora utmaningar att finna egna bostäder.
Konsekvent blir många tvungna att stanna i jourernas bostäder under längre
perioder, under ständig press av akuta fall med samma behov.
ÖKADE SATSNINGAR PÅ KVINNOJOURER
Kommunens kvinnojourer behöver förbättrade och långsiktiga förutsättningar.
Stadens kvinnojourer ska ges utökade resurser samt goda
planeringsförutsättningar genom att stödet betalas ut längre än ett år i taget.
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KOMMUNIKATIONSSTRATEGI I KRISTIDER
I komplexa och osäkra tider är tydlig kommunikation gentemot medborgarna av
stor betydelse. Malmö stad ska ha en tydlig kriskommunikationsplan, där fokus
skall ligga på att informera om trygghets- och säkerhetsskapande åtgärder.
VI FÖRESLÅR KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTA ATT
Att uppdra åt kommunstyrelsen att stärka den kommunala
tillsynsgranskningen i arbetet mot organiserad brottslighet,
Att uppdra åt kommunstyrelsen att verka för en ytterligare förstärkt
polisnärvaro i hela Malmö,
Att uppdra åt kommunstyrelsen att verka för att metoden huskurage införs i
stadens bostadsbolag,
Att uppdra åt kommunstyrelsen att utvidga och permanenta stöd- och
utbildningsteamet kring hedersförtryck,
Att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda hur fler BID-samarbeten kan
skapas i Malmö Stad,
Att uppdra åt berörda nämnder att verka för minimerad kameraövervakning i
Malmö Stad,
Att uppdra åt kommunstyrelsen att verka för att våldsutsatta kvinnor som bor
på skyddat boende ges möjlighet till förtur i Boplats Syd:s bostadskö,
Att uppdra åt arbetsmarknads- och socialnämnden att förstärka stadens
finansiering av kvinnojourer,
Att uppdra åt kommunstyrelsen att stärka möjligheten för olika privata
initiativ för ökad vuxennärvaro i staden, exempelvis nattvandring,
Att uppdra åt kommunstyrelsen att utarbeta en kriskommunikationsplan.
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FÖRETAGSKLIMAT
Malmö är en företagsstad, runt 2500 företag startas varje år. Entreprenörsandan
präglar vår kommun. Torghandlarna på Möllevångstorget, falafelkiosker,
orientaliska varor i Rosengård, innovativa startups i Västra Hamnen, spelföretag
och brödtillverkning är bara några exempel. Det har bidragit till att utveckla
Malmö till en dynamisk och kontinental framtidsstad. Det skapar jobb,
skattekraft och tillväxt. Malmö ligger idag lågt i Svenskt näringslivs ranking över
företagsklimat i Sverige. Staden sjunker i placering år efter år. Så ska det inte
vara. Mycket mer behöver göras för att förbättra företagsklimatet. Malmö ska
vara landets bästa stad att starta och driva företag i.
MALMÖ SKA VARA FÖRSTAVAL SOM FÖRETAGSSTAD I SÖDRA SVERIGE
Öresundsregionen är en av norra europas snabbast växande regioner, samtidigt
som Malmö stad halkar efter i företagsrankningar år efter år. Centerpartiet vill
att Malmö skall var det självklara förstavalet för att etablera företag i södra
sverige. Därför behöver malmö stad en helt ny strategi för att lyfta
företagsklimatet. Regler behöver förenklas och antalet kontaktpunkter mot
företagare skall minskas. Ansöknings- och kontrollavgifter skall sänkas och
handläggningstider måste bli kortare.
ENTREPRENÖRSKAP FÖR KOMMUNALT ANSTÄLLDA
4 av 5 jobb skapas av småföretagen. Incitamentsmöjligheterna för att starta
företag behöver öka. Därför bör kommunalt anställda erbjudas tjänstledighet
under upp till ett år för att starta eget företag.
NY TILLSYNSPOLICY FÖR MALMÖS FÖRETAG
I dag behöver företag betala för att tillsyn eventuellt ska utföras. Detta är en
avgift som företagare tvingas att betala utan att garanteras att tillsyn utförs.
Därför bör en policy där Malmö stad endast får fakturera företag tillsynsavgift
efter utförd tillsyn införas. Dialog ska föras med näringslivet, där kommunens
fokus ska ligga på utveckling och samarbete.
SVERIGES ENKLASTE TILLSTÅND
I Malmö stad ska det vara enkelt att ansöka om olika typer av tillstånd. Staden
ska erbjuda bästa möjliga service till våra företag och kommunikationen ska
hållas enkel. I Malmö stad ska företagen ha en enda väg in för allt som rör
tillståndsprocesser.
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INRÄTTA DIALOGFORUM FÖR NÄRINGSLIV OCH INDUSTRI
När Malmö växer måste vi fortsätta att vara en attraktiv stad att driva och
etablera företag i. Med ett starkt näringsliv kan vi bryta utanförskap. När staden
växer behöver vi lyssna på dem som lever och verkar i den, genom att inrätta
strukturerad dialog mellan staden och kommunens tillverkningsindustri och
näringsliv.
FRIARE REGLERING AV NATTKLUBBAR OCH LÄNGRE ÖPPETTIDER
Malmös nattliv är både rikt och levande men det finns det en stor potential för
fler aktörer. Det behöver ske en minskad reglering av verksamheten för att
underlätta för etablering på marknaden. Samtidigt skall detta kompletteras med
en skärpt tillsyn där nolltolerans skall råda mot svartklubbar. Tillfälliga och
spontana evenemang ska lättare kunna ges tillstånd och kommunen bör
uppmuntra snarare än begränsa framväxten av block parties. Detta ska ske med
hänsyn till de boende i berört område.
MÖJLIGGÖR UPPHANDLING MED MINDRE LOKALA LEVERANTÖRER
Staden bör möjliggöra för upphandling i mindre skala för att främja deltagande
från mindre bolag som då kan hävda sig i konkurrensen med marknadens större
aktörer. En mer flexibel offentlig upphandling möjliggör att en aktör kan
producera och en annan aktör leverera. På så sätt kan exempelvis god mat av
hög kvalitet levereras till ett bra pris utan att stänga ute mindre aktörer.
GE STÖD INOM NYFÖRETAGANDE
Personer som har olika former av funktionsvariationer ska ha lika goda
förutsättningar att starta företag som andra. Därför måste Malmö stad erbjuda
särskilt stöd för att människor utifrån sina personliga förutsättningar ska få
chansen till nyföretagande och att starta eget.
SLOPADE AVGIFTER OCH FRIARE REGLERINGAR FÖR UTESERVERINGAR
Med frihet istället för detaljstyrning underlättar vi för företag och skapar nya och
attraktiva miljöer. Uteserveringar skapar liv och rörelse längs Malmös gator, och
höjer både trivsel och tryggheten. Med slopande av avgifter underlättar vi för
stadens företagare som anpassat sina verksamheter.
FÖRESLÅR KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTA
Att uppdra åt kommunstyrelsen att inrätta dialogforum mellan stadens
näringsliv och kommunledningen,
Att uppdra åt kommunstyrelsen att komma med förslag på hur metoden SPOC
(single point of contact) kan användas i kontakten med stadens företag,
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Att uppdra åt berörda förvaltningar att ge kommunalt anställda möjlighet till
tjänstledighet i upp till ett år för att starta företag,
Att uppdra åt kommunstyrelsen att inrätta en ny tillsynspolicy för stadens
företag, där tillsynsavgift enbart faktureras efter utförd tillsyn,
Att uppdra åt berörda nämnder att effektivisera ansökningsprocesserna för
företag som behöver olika typer av tillstånd samt införa en bortre tidsgräns för
hur lång tid ansökan får ta,
Att uppdra åt arbetsmarknads- och socialnämnden och miljönämnden att
minska den kommunala regleringen av öppettider för restauranger och
nattklubbar för att underlätta för nya aktörer på marknaden,
Att uppdra åt kommunstyrelsen att initiera en översyn av stadens
upphandlingsdirektiv, i syfte att inte förhindra upphandling med mindre lokala
leverantörer,
Att uppdra åt arbetsmarknads- och socialnämnden att ta fram en
handlingsplan på hur arbetsmarknadsförvaltningen kan stödja personer med
funktionsvariationer i nyföretagande.
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ARBETSMARKNAD OCH UTANFÖRSKAP
Alldeles för många i vår stad saknar ett jobb. Malmö är en av de städer som har
högst arbetslöshet i landet och kostnaderna för ekonomiskt bistånd ökar. Därför
behövs ett krafttag för att bryta delningen av staden. Vi tror på Malmöborna och
att alla vill bidra till en rikare stad. Men då måste också alla kunna få jobb. Vi
tror på ett samhälle där det lönar sig att arbeta. Malmö ska vara möjligheternas
stad. Genom riktade satsningar kan vi få fler Malmöbor att lyckas och staden att
växa. Malmö ska vara en stad där det är lätt att hitta arbetskraft och en stad där
det är lätt att hitta ett jobb. Malmö ska vara staden där alla kan lyckas.
NYA RIKTLINJER FÖR BEDÖMNING AV EKONOMISKT BISTÅND
Malmö stad behöver därför uppdatera sina riktlinjer för bedömning av
ekonomiskt bistånd, i syfte att bidragssystem inte motarbetar att människor går
från ett liv på bidrag till ett liv i egen försörjning. Arbetet hos
försörjningsstödshandläggarna får aldrig stanna vid bidraget och det ska finnas
nolltolerans mot bidragsfusk och krav på polisanmälan när brottsmisstanke
föreligger. Det är av yttersta vikt att arbetslösa som lever på bidrag får god
uppföljning och stöd i sitt arbetssökande.
Alla malmöbor skall få en rättvis och likvärdig bedömning av biståndsfrågor.
Därför skall staden satsa mer på automatiserade beslutsprocesser som stöd till
handläggarna inom socialtjänst såväl som andra ansökningsförfaranden. En
mer automatiserad beslutsprocess frigör resurser som kan fokusera på service
till malmöborna och bättre hjälp att få malmöborna till självförsörjning.
ETABLERINGSLÅN VID DUBBEL ERSÄTTNING
I dag uppstår ett glapp under perioden från det att dagersättning från
Migrationsverket upphör till dess att personen får sin etableringsersättning. De
som saknar försörjning under denna tid kan vända sig till kommunen för att få
ekonomiskt bistånd. Då etableringsersättningen sedan betalas ut retroaktivt kan
detta leda till att personen får dubbel ersättning, vilket ytterst både försvagar
kommunens ekonomi och innebär omotiverat höga bidrag. Istället bör Malmö ta
lärdom från andra kommuner och införa etableringslån som innebär att
biståndsmottagaren under denna period blir återbetalningsskyldig.
AKTIVITETSKRAV
För Malmös framtid är det av största vikt att Malmö reformerar sitt arbete med
utanförskapsproblematik och lär av andra kommuner som lyckats med att få
människor från bidrag till arbete. Det dessa kommuner har gjort är att ge ett
tydligt erbjudande om aktiviteter som syftar till att få den enskilde i arbete. Man
har valt att ställa tydliga aktivitetskrav och att arbeta med en aktiv uppföljning
av de insatta åtgärderna. Kravet handlar om att man som arbetslös skall göra
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det man kan utifrån sina egna förutsättningar för att övergå till ett liv i
egenförsörjning. Aktivitetskravet skall endast omfatta den som uppbär
försörjningsstöd av arbetsmarknadsskäl. Närvarokrav skall införas, ett krav som
inte endast skall handla om närvaroregistrering utan som ställer krav på faktisk
aktivitet genom att söka arbete eller delta i utbildningar för att öka sin
anställningsbarhet.
LÅNGSIKTIGT PARTNERSKAP MED IDEELLA FÖRENINGAR
Samarbete med ideella aktörer är viktigt för att öka antalet personer som går
från bidragsförsörjning till jobb. Malmö Stad bedriver idag en rad olika
partnerskap med ideella föreningar för att minska passiviteten och öka
deltagandet på arbetsmarknaden för vissa utsatta grupper. Staden bör verka för
att öka möjligheten för föreningar och sociala företag att inleda partnerskap med
kommunen i de fall deras verksamhet visar på goda resultat.
LÅT ARBETSMARKNADSAVDELNINGEN ANVÄNDA FRIA AKTÖRER
Jämförelser visar på att fria aktörer ofta lyckas bättre med sina uppdrag än
kommunen. Detta blir extra tydligt i arbetet kring att rusta Malmöbor för
arbetsmarknaden. Ett av arbetsmarknadsavdelningens uppdrag är att rusta
arbetssökande. Arbetssökande som bedöms vara i behov av rustning ska kunna
anvisas till fria aktörer för att ta del av tjänster. Aktörerna skall ges i uppdrag att
arbeta resultatbaserat. För att uppnå goda resultat behöver aktörer som
levererar goda resultat beredas möjlighet att kunna bedriva och planera
långsiktig verksamhet. För att uppnå goda resultat krävs även en strukturerad
leverantörsuppföljning.
VERKA FÖR FLER ENKLA JOBB
Arbetsmarknaden i Malmö är tudelad. Det råder brist på kvalificerad arbetskraft.
Samtidigt har staden näst högst arbetslöshet i landet. Under de senaste åren har
staden fått ned arbetslöshetssiffrorna något genom att anställa Malmöbor på
olika former av subventionerade anställningar. Många subventionerade
anställningar är dock kostsamma för staten och i vissa fall saknas den
anställningstrygghet som icke-subventionerade anställningar har. Staden
behöver verka för att fler enkla jobb skapas som alternativ till subventionerade
anställningar i stadens förvaltningar. Ett enkelt jobb är ett jobb utan krav på
utbildning eller särskilda förkunskaper. Enkla jobb bidrar till att avlasta
kvalificerad personal, så att de kan arbeta på toppen av sin kompetens. Enkla
jobb bidrar därför både till att sänka arbetslösheten och till att minska
tudelningen på arbetsmarknaden.
STUDENTMEDARBETARE
Malmö stad bör anställa fler studentmedarbetare där det finns ett behov.
Studentmedarbetare innebär ett reguljärt arbete utanför studierna. Tjänsterna
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ska kunna utföras på deltid. Genom en sådan modell får studenter möjlighet till
relevant arbetslivserfarenhet. Kommunen får även möjlighet att visa upp sig
som arbetsgivare för framtidens medarbetare.
FRÅN NYANLÄND TILL NYANSTÄLLD
Snabbspår gör det möjligt för nyanlända och personer som står utanför
arbetsmarknaden att bidra till att täcka upp bristen på personal inom förskola,
skola och äldreomsorg. Där ska tidigare erfarenhet och kompetens valideras
samt praktik och kompletterande utbildningar ges för att nå det långsiktiga
målet. Genom att kompetenser tas till vara under ett tidigt skede påskyndas
matchningen mot arbete, praktikplats, snabbspår eller mot förenings- och
näringslivet.
VI FÖRESLÅR KOMMUNFULLMÄKTIGE BELSUTA
Att uppdra åt arbetsmarknads- och socialnämnden att uppdatera
kommunens egna särskilda riktlinjer för ekonomiskt bistånd så att kommunen ej
erbjuder stöd utöver vad som motiveras av socialtjänstlagen,
Att uppdra åt arbetsmarknads- och socialnämnden att stärka uppföljningen
för personer som erhåller ekonomiskt bistånd,
Att uppdra åt arbetsmarknads- och socialnämnden att skärpa kontrollerna
av utbetalningar inom ekonomiskt bistånd för att motverka fusk och
felaktigheter,
Att uppdra åt arbetsmarknads- och socialnämnden att införa etableringslån
istället för sedvanligt utbetalt ekonomiskt bistånd, för personer som väntar på
statlig ersättning,
Att uppdra åt arbetsmarknads- och socialnämnden att införa skärpta
aktivitetskrav motsvarande arbetsförmåga för den som uppbär försörjningsstöd
av arbetsmarknadsskäl,
Att uppdra åt berörda nämnder och förvaltningar att verka för att öka
möjligheten för ideella föreningar och sociala företag att inleda partnerskap med
kommunen,
Att uppdra åt arbetsmarknads- och socialnämnden att ge
arbetsmarknadsavdelningen möjlighet att använda fria aktörer i
rustningsuppdraget,
Att uppdra åt arbetsmarknads- och socialnämnden att inom kommunen
etablera en leverantörsuppföljningsfunktion för fria aktörer som
arbetsmarknadsenheten använder,
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Att uppdra åt kommunstyrelsen att verka för att fler enkla jobb skapas i
förvaltningarna,
Att uppdra åt kommunstyrelsen att verka för en etablering och utveckling av
yrkeshögskolor i staden som utbildar till bristyrken,
Att uppdra åt berörda nämnder att verka för att anställa studentmedarbetare
där det finns behov,
Att uppdra åt berörda nämnder att inrätta kommunala snabbspår,
Att uppdra åt arbetsmarknads- och socialnämnden att aktivt stödja
nyanlända i processen gällande kompetensvalidering.
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SKOLA OCH UTBILDNING
Malmös skolor har både fantastisk personal och elever. Men många barn lämnas
efter. Allt för många barn lämnar skolan utan godkända betyg. Utbildningsnivån i
staden och resultaten matchar inte arbetsmarknaden. Så kan vi inte ha det.
Malmö ska ha en skola som både matchar framtidens arbetsmarknad och
elevernas drömmar.
För att komma dit behövs bättre förutsättningar för stadens lärare. Lärarna
behöver både få den uppskattning de förtjänar och bättre arbetsförhållanden. En
av de viktigaste åtgärderna för att förbättra lärarnas villkor under de kommande
åren är att ge dem fler kollegor på jobbet. Det skapar välmående, kontinuitet
och trygghet. Läraren är grundpelaren i en väl fungerande skola. Deras arbete
behöver uppmärksammas och värderas högre i Malmö. Rektorer i kommunens
skolor behöver utökat ansvar samt mandat att göra förändringar för att skapa
förutsättningar för fler elever att nå behörighet till gymnasiet. Som skolledning
borde dem ha det övergripande ansvaret för att uppsatta mål nås och att elever
tar sig vidare till högskole- eller yrkesförberedande utbildning.
Idag lider alldeles för många unga av psykisk ohälsa. Den psykiska ohälsan
bidrar till att elever hamnar efter i skolan och sträckan blir längre för att nå dit
de vill. Därför behövs tidiga åtgärder. Alla elever ska få det stöd de behöver.
100 MILJONER FÖR MALMÖS SKOLOR
Utbildning är en grundpelare för att lyckas, där ligger Malmö i nuläget efter. Vi
har stora grupper unga som lämnar grundskolan utan att vara behöriga till
gymnasiet och konsekvent hamnar i ett strukturellt utanförskap. Den trenden
måste vända, för att Malmö ska ha möjligheten att vara en trygg stad där barn
och unga har möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden eller vidare till
högskola eller universitet.
OMSTRUKTURERING AV GRUND- OCH TILLÄGGSBELOPPET
Minskande av tilläggsbeloppet till förmån för påslag på grundbeloppet.
Tilläggsbelopp låses till en elev efter individuell prövning av dess behov. Med
stödet låst till just den eleven, kan inte stödet effektivt nyttjas för andra elever.
Med ökat grundbelopp möjliggör en mer kostnadseffektiv användning av
resurser i klassrummet.
SÄKRA HEMSPRÅKSUNDERVISNINGEN
Mångfalden i Malmö är en tillgång. Vi måste skapa de bästa förutsättningarna för
att elever ska utvecklas i skolan oavsett ursprung. Att kunna tala sitt hemspråk
på god nivå, är en förutsättning för att kunna lära sig svenska liksom andra
språk i skolan på ett effektivt sätt. Därför är det nödvändigt att skolorna i Malmö
har bra möjligheter och resurser att erbjuda hemspråksundervisning.
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Hemspråksundervisning är en investering i flerspråkiga barns framtid, både i
form av lärande och anknytning till sitt hemspråk samt förutsättningarna för att
effektivt lära sig svenska språket i skolan.
FRISTÅENDE FÖRSKOLOR
I nuläget råder brist på förskoleplatser i Malmö, något som begränsar både
föräldrar och barn. Fristående förskolor ska inte ses som ett hot mot
kommunens verksamhet, utan ett komplement. Fristående förskolor liksom
former av föräldrakooperativ måste få möjligheten att bedriva sin verksamhet på
samma villkor som de kommunala.
SERVICEVÄRDAR I FÖRSKOLAN
Kompetensbristen plågar Malmös förskolor och utmanar varje dag dess
verksamhet. För att effektivt backa upp liksom behålla kompetensen som idag
arbetar inom förskolan behöver uppdraget för personalen kretsa runt utbildning
av barnen. Genom införande av servicevärdar inom förskolan som ett stöd i den
icke-pedagogiska delen av verksamheten kan personalen avlastas och fokusera
på sin kärnuppgift.
KVALITETSSÄKRAD SFI
SFI-utbildningen i Malmö bör kvalitetssäkras där det säkerställs att utbildningen
följer gemensamma krav- och kvalitetsmål. Goda resultat från SFI-utbildningen
blir ett krav för att individer ska få full tillgång till vissa samhällsförmåner och
därigenom få fler att fullgöra sin SFI- utbildning med tillfredsställande resultat.
SFI bör vara vara förberedande för arbetsmarknaden och yrkes-SFI därmed
prioriterat. Lärarna är nyckeln och dess kompetens skapar förutsättningar för att
människor kan gå vidare ifrån SFI till utbildning eller arbete. Fler behöriga lärare
inom SFI är en förutsättning för att kvalitetssäkra verksamheten.
SFI UNDER ASYLPROCESSEN
För att underlätta integrationen av nyanlända är det viktigt att de får påbörja
undervisning i svenska så tidigt som möjligt. Staden bör möjliggöra för
asylsökande att gå SFI redan under sin asylprocess.
VI FÖRESLÅR KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTA
Att uppdra åt grundskolenämnden att utreda möjligheterna för sänkt
tilläggsbelopp till fördel för höjt grundbelopp,
Att uppdra åt grundskolenämnden och förskolenämnden att arbeta för att
säkra hemspråksundervisningen,

Budget 2021

20

215

Att uppdra åt förskolenämnden att verka för att förenkla för nyetableringen av
fristående förskolor och föräldrakooperativ,
Att uppdra åt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att verka för att
fler behöriga lärare anställs på stadens SFI-undervisning.
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VÅRD OCH OMSORG
Alldeles för många äldre möter alldeles för många problem och brister vilket
skapar otrygghet. Det behövs ett helhetsgrepp på äldrefrågorna. Andelen äldre
ökar framöver och det ställs nya krav på både hög kvalitet och effektivitet. Det
övergripande målet för äldreomsorgen i Malmö bör vara att den är av så god
kvalitet att äldre, anhöriga och personal ska kunna känna sig trygga och ha
förtroende för verksamheten vad gäller kompetens, omvårdnad och arbetsmiljö.
Alla brukare av hälso- och sjukvårdsinsatser och hemtjänst i Malmö skall
garanteras ett eget inflytande och valfrihet vad gäller utformningen av de
insatser som erbjuds. Stadens vård- och omsorgsverksamhet måste vara av god
kvalitet för att invånarna ska känna sig trygga.

En högre ambitionsnivå för kompetensutveckling av medarbetarna bidrar
till högre kvalitet i vården och omsorgen. Centerpartiet har medverkat till
resurser till kommunerna för det s k äldreomsorgslyftet. Det innebär att
staten betalar utbildningskostnader för att ny eller befintlig personal ska
kunna varva utbildning med arbete och fortbilda sig till undersköterskor
eller vårdbiträden. Det är angeläget att medarbetare uppmuntras att
använda sig av denna utbildningsmöjlighet, men också att ambitionsnivån
höjs för fortbildning i andra yrkeskategorier.
ÄLDREVÄNLIG STAD
Kommunstyrelsen fick 2019 av kommunfullmäktige uppdraget att söka
medlemskap i WHO:s nätverk för äldrevänliga städer och att fatta erforderliga
beslut rörande stadens deltagande i nätverket. Centerpartiet, som tog initiativ till
medlemskapet, vill att det ska bli ett aktivt medlemskap till nytta för stadens
äldre. Därför är det angeläget att det nu tas det helhetsgrepp på äldrefrågorna
som ingår i medlemskapet. Det vill säga att det görs en bred analys av hur äldre
har det i Malmö, och sedan genomförs och följs upp ett treårigt åtgärdsprogram.
VALFRIHET I HEMTJÄNST, VÅRD OCH OMSORGSINSATSER
Inför valfrihet i hemtjänsten. Då får de som är i behov av hemtjänst en
möjlighet att välja vilken utförare som ska leverera tjänsten. Valfrihetssystemet
medför inte bara inflytande och valmöjligheter för brukaren och de anhöriga,
utan också ökad valfrihet för personal inom hemtjänsten.
KOMPETENSUPPBYGGNAD I DEMENSVÅRDEN
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens demensstrategi beskriver hur
demensvården avses bedrivas 2022. Arbetet med strategin måste bedrivas så
att det säkerställs väl utbildad och kompetent personal på demensboenden, och
också kvalificerad multiprofessionell demensteamsverksamhet. Genom att ge
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alla demensboenden möjlighet att kompetensutvecklas och bli stjärnmärkta får
personalen bättre förutsättningar att bedriva demensvård av god kvalitet.
KVALITETSSÄKRAT STÖD FÖR ANHÖRIGVÅRDARE
Anhöriga gör en värdefull insats då det gäller vård och omsorg om en anhörig.
Men det offentliga måste ta huvudansvaret för den enskildes vård och omsorg så
att anhörigvårdarens vardag inte blir en tillvaro som är svår att hantera, fysiskt
och psykiskt. Det finns ett behov av förbättrat stöd till anhörigvårdarna och en
kartläggning inriktad på att kvalitetssäkra stödet.
UPPSÖKANDE VERKSAMHET
Många äldre lever i ofrivillig ensamhet. Samarbetet mellan Malmö stad och de
ideella föreningarna behöver vidgas och fördjupas. Genom bland annat
uppsökande verksamhet kan äldre som i dag är utanför föreningslivet aktiveras,
och risken för ofrivillig ensamhet och isolering kan minskas. Väntjänsten, som är
ett nätverk av frivilliga, kan komplettera hemtjänsten exempelvis genom
hembesök och promenader. Alla Malmöbor bör vid pension kunna erbjudas
hembesök och information om vilka aktiviteter och vilket stöd som staden kan
tillhandahålla.
KOST INOM ÄLDREOMSORGEN
Kosten inom äldreomsorgen ska hålla hög kvalitet. Maten ska inte bara var
näringsrik och tilltalande, utan hela måltidssituationen ska vara en höjdpunkt i
vardagen. Detta kan uppnås genom ökad användning av måltidsmodellen, som
är framtagen av Livsmedelsverket, i kombination med att ge brukarna ett direkt
inflytande genom brukarråd, samt ökad kostkvalitetsuppföljning.
DIGITALISERING OCH E-HÄLSOSTRATEGI
Ökad digitalisering inom äldreomsorgen för att underlätta för personalen och för
att vården ska bli säkrare och tryggare. En utredning bör göras om
möjligheterna att ta fram en e-hälsostrategi för ökad trygghet.
UTFORMNING AV ÄLDREBOENDE FÖR ATT MINSKA SMITTSPRIDNING
Malmö stad ska erbjuda landets tryggaste omsorg. Framtida epidemiologiska hot
kräver speciell planering och beredskap för att minska risken för smittspridning.
När nya särskilda boenden byggs ska lokalerna utformas med möjlighet till
isoleringsvård.
BEHOVSBEDÖMT TRYGGHETSBOENDE
Malmö stad ska erbjuda en vård och omsorg i toppklass, med individen i fokus.
Malmö stad ska underlätta för äldre att bo kvar hemma, men
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kvarboendeprincipen får inte drivas så långt att den leder till otrygghet och
ofrivillig ensamhet. De äldre som vill ska kunna ansöka om ett biståndsbedömt
trygghetsboenden, ett boende som kan erbjuda gemensamma måltider,
kulturella aktiviteter och umgänge.
UTEVISTELSESTRATEGI
Malmö behöver införa en utevistelsestrategi inom äldrevården. Inriktningen ska
vara att alla våra omsorgstagare ska få möjlighet till att regelbundet vistas
utomhus om så önskas.
VI FÖRESLÅR KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTA
Att uppdra åt kommunstyrelsen att fastställa en tidsplan för
genomlysningsprocess och åtgärdsprogram inom ramen för medlemskapet i
WHO:s nätverk äldrevänliga städer,
Att uppdra åt hälsa-, vård- och omsorgsnämnden att utreda införandet av
valfrihet mellan olika ackrediterade aktörer inom hemtjänsten i enlighet med
Lagen om valfrihetssystem,
Att uppdra åt hälsa-, vård- och omsorgsnämnden att vid tillämpningen av
demenstrategin säkerställa uppbyggnad av kvalificerad multiprofessionell
demensteamsverksamhet och fler stjärnmärkta demensboende,
Att uppdra åt hälsa-, vård- och omsorgsnämnden att utreda situationen för
anhörigvårdare i syfte att ge dem ett förbättrat och kvalitetssäkrat stöd,
Att uppdra åt hälsa-, vård- och omsorgsnämnden att införa en
utevistelsestrategi för vård- och omsorgstagare,
Att uppdra åt hälsa-, vård- och omsorgsnämnden att utveckla uppsökande
verksamhet för att minska risken för ofrivillig ensamhet och isolering,
Att uppdra åt hälsa-, vård- och omsorgsnämnden att öka användningen av
Måltidsmodellen samt öka uppföljningen av kostens kvalitet,
Att uppdra åt kommunstyrelsen att i samverkan med berörda nämnder
utveckla formerna för brukarinflytande inom olika verksamheter,
Att ge berörda förvaltningar i uppdrag att bygga in möjligheten till
isoleringsvård i samtliga särskilda boenden som planeras och byggs framöver.
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FUNKTIONSRÄTT
Människor med funktionsnedsättningar är inte en homogen grupp. För personer
som behöver stöd på grund av sin funktionsvariation ska det ges utifrån
individens behov. Funktionsvariationer kan ta sig uttryck på olika sätt. Människor
måste få det stöd och den hjälp som de behöver utifrån sina förutsättningar. Vi
ska ha ett samhälle som är tillgängligt för alla. Därför får inte funktionshinder
vara ett hinder för människor som vill utbilda sig, jobba, ha en aktiv fritid eller
engagera sig i samhället. Alla människor ska ha samma möjlighet att leva ett
fullvärdigt liv.
VALFRIHET INOM LSS
För dem i behov av mest stöd finns LSS-lagen (Lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade). Det är en rättighetslag som ger personer med
funktionsnedsättningar möjlighet att leva som andra. Det är en viktig lag som vi
ska värna. Funktionsstödet i Malmö ska vara individanpassat och av hög kvalité.
Personer med funktionsnedsättning ska ha inflytande över sin vardag och
möjlighet att påverka sin egen situation. Ett sätt att säkerställa valfrihet för
personer med funktionsnedsättning, är att se till att det finns många olika
utförare av stöd, hjälp och service att välja mellan. Därför bör LOV (lagen om
valfrihet) utredas inom LSS i Malmö stad.
FÖRBÄTTRA TILLGÄNGLIGHETEN I KOLLEKTIVTRAFIKEN
I de avtal som Malmö Stad tecknar med Region Skåne/Skånetrafiken ska
tillgängligheten i kollektivtrafiken vara med som en betydelsefull del. Det ska
vara enkelt att resa kollektivt istället för att välja färdtjänst. Då krävs det nya
smarta, tekniska lösningar men också att bussar anpassas för att personer
exempelvis i rullstol lättare ska kunna nyttja kollektivtrafiken.
ÖKADE MÖJLIGHETER FÖR MINDRE AKTÖRER
Malmö behöver fler aktörer som agerar komplement till kommunens dagliga
verksamhet och habilitering. Fler mindre aktörer innebär större valmöjligheter
och bättre förutsättningar för individer att leva på sina villkor. Mindre aktörer
fyller er viktig funktion och bör ses som ett komplement till verksamhet i
kommunal regi.
UTFORMNING AV LSS-BOSTÄDER FÖR ATT MINSKA SMITTSPRIDNING
Malmö stad ska erbjuda landets tryggaste omsorg. Framtida epidemiologiska hot
kräver speciell planering och beredskap för att minska risken för smittspridning.
När nya LSS-bostäder byggs ska lokalerna utformas med möjlighet till
isoleringsvård.
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SMÅSKALIGA LSS-BOENDEN
Malmö stads LSS-boenden ska präglas av närhet och tillgänglighet i en miljö där
den enskilde är i fokus. För att uppnå det ska Malmö stad erbjuda småskaliga
LSS-boenden, med ett begränsat antal personer som bor på varje boende.
SAMARBETE MELLAN FÖRETAG OCH DAGLIGA VERKSAMHETER
Arbete och sysselsättning har stor betydelse för människors livskvalitet och
delaktighet i samhällslivet. Malmö stad ska ha landets bästa dagliga verksamhet
och erbjuda individanpassade aktiviteter. Stadens dagliga verksamheter ska
därför bli ännu bättre på att samarbeta med övriga aktörer som företag och
föreningar.
VI FÖRESLÅR KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTA
Att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda tillämpning av Lagen om valfrihet
(LOV) inom den kommunala LSS-verksamheten,
Att uppdra åt tekniska nämnden att tillgänglighetsanpassa kollektivtrafikens
hållplatser,
Att uppdra åt arbetsmarknads- och socialförvaltningen att ta fram en
handlingsplan på hur arbetsmarknadsförvaltningen kan bidra till att skapa en
mer tillgänglig arbetsmarknad, för alla,
Att ge berörda förvaltningar i uppdrag att bygga in möjligheten till
isoleringsvård i samtliga LSS-boenden som planeras och byggs framöver.
Att ge berörda förvaltningar i uppdrag att applicera småskalighetsprincip på
samtliga LSS-boenden som planeras och byggs framöver.
Att ge funktionsstödsförvaltningen i uppdrag att utreda och komma med
förslag på hur stadens dagliga verksamheter kan öka samarbetet med stadens
företag och föreningar.
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URBAN STADSBYGGNAD
När Malmö växer ska det ske på ett sätt som gör det lättare att leva hållbart.
15-minutersstaden, där allt en behöver finns inom promenadavstånd ska vara
ledord i all stadsutveckling. Det innebär att bostäder, arbetsplatser, kultur, fritid
och service ska blandas, inte separeras.Malmö ska bli grönare med fler träd,
våra kanaler och havsnära miljöer ska bli mer tillgängliga och vara rena. Våra
nya, stora stadsdelar ska utformas med grannskap och stadsmässighet som
ledord, med slutna kvarter som skapar goda boendemiljöer och levande gator
med fler funktioner i gatuplan. Miljonprogrammen, som idag ligger väldigt
centralt, har många gröna kvalitéer som ska tas tillvara och göras tillgängliga för
fler.
De Malmöbor som vill utveckla staden ska mötas av en kommun som erbjuder
hjälp och service, inte motstånd och regelkrångel. Fler fastighetsägare och
byggföretag ska få vara delaktiga i stadsutvecklingen för att bidra med
innovativa idéer och variation. Ingen kan staden så bra som Malmöborna själva,
tillsammans kan vi utveckla en grön, urban och levande stad för framtida
generationer.
UTARBETA EN HEMLÖSHETSSTRATEGI
Hemlöshet berör allt för många malmöbor, unga som äldre. Alla Malmöbor ska
ha rätt till en värdig bostad. Staden behöver utarbeta en ny hemlöshetsstrategi
där Bostad först är modellen.
MKB SKA ARBETA FÖR ATT BRYTA SEGREGATIONEN
MKB ska arbeta aktivt för att bryta segregationen och öka blandningen i sina
bostadsområden. Där mängden hyresrätter är stor ska de boende få köpa sina
lägenheter och bilda bostadsrätter eller ägarlägenheter. MKB ska också arbeta
aktivt med att sälja eller byta mark i anslutning till sina miljonprogramsområden
i syfte att skapa en mer funktionsblandad, småskalig och stadsmässig
bebyggelse som bejakar områdenas gröna kvalitéer.
FRÅN MILJONPROGRAM TILL TRÄDGÅRDSSTAD
För att minska segregationen på lång sikt ska Malmös innerstad utvidgas genom
att miljonprogrammen kompletteras med småskalig stadsmässig bebyggelse,
inspirerad av sekelskiftets trädgårdsstäder. På så sätt kan de gröna kvalitéerna i
områdena komma fler till gagn, samtidigt som miljonprogrammen får fler
boendeformer, ändrad arkitektur, mer service och levande gator och torg.
STOPP FÖR BYGGANDE PÅ ÅKERMARK
Detaljplaner som innebär att åkermark tas i anspråk utanför Yttre Ringvägen ska
pausas och omförhandlas med målsättning att hitta lösningar som inte innebär
exploatering på jordbruksmark.
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PRIORITERA BILLIGA LOKALER FÖR NÄRINGSLIV, KULTUR OCH
FÖRENINGAR
När våra centrala industriområden rivs till förmån för bostäder försvinner många
billiga lokaler. För att säkra att små företag, kulturinstitutioner och föreningar
ska kunna finnas i staden även i framtiden behöver behovet av billiga lokaler
beaktas när staden utvecklas.
FÄRRE TOMMA LOKALER OCH ÖDETOMTER
För att skapa en trygg och levande stadsmiljö ska staden arbeta aktivt för att
tomma lokaler och obebyggda tomter nyttjas av företag och föreningar för
tillfälliga funktioner. Det ska bli enklare att få tillfälliga tillstånd på tomter i
exploateringsområden för olika former av popup-verksamheter.
LEVANDE GATOR OCH TORG
Många av Malmös torg står idag tomma. För att öka attraktionskraften ska fler
gator och torg kunna upplåtas åt uteserveringar, tillfälliga arrangemang eller
initiativ från gatans fastighetsägare och näringsidkare. Fler torg ska upplåtas åt
permanenta eller återkommande marknader, bland annat genom att undersöka
möjligheten att upplåta ett torg åt en permanent loppmarknad.
MER GRÖNSKA I STADEN
För att säkra staden för en tid med värmeböljor, skyfall och luftföroreningar ska
fler träd och rain gardens, enligt samma modell som i projektet Grönare Möllan,
anläggas i centrala Malmö. Samma sak ska gälla i nya stadsdelar, där
regnvattenhantering i grönytor istället för i brunnar ska vara standard.
DALAPLAN - FRÅN TRAFIKPLATS TILL MÖTESPLATS
Dalaplan är en av många platser i Malmö som planerats med stort fokus på
biltrafik, det har lett till en stadsmiljö som upplevs otrygg. Platsen är också
hälsofarlig att vistas på som en av de mest förorenade områdena i Malmö. En
förstudie ska göras för hur trafiken förbi och på kringliggande gator kan ordnas
så att Dalaplan till stora delar kan omvandlas till en levande, grön och urban
miljö som en naturlig utvidgning av Malmös innerstad.
EXPLOATÖRSDRIVEN PLANPROCESS
För att minska genomförandetiden från idé via detaljplan till färdigt bygglov ska
byggherrar som vill ha en snabbare process kunna driva större delar av planen
på egen hand. Stadens ska på försök arbeta med exploatörsdriven planprocess i
lämpliga planer.
ÖKAT MEDBORGARINFLYTANDE MED TEMATISKA SAMRÅDSMÖTEN
Många Malmöbor upplever att de saknar inflytande över stadsutvecklingsprocessen. För att skapa en bredare förankring när nya detaljplaner ska antas
ska försök göras med tematiska samrådsmöten. Med möten för exempelvis
unga, familjer med barn, äldre och möten på andra språk än svenska.
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VI FÖRESLÅR KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTA
Att uppdra åt kommunstyrelsen att tillsammans med berörda nämnder
utarbeta och komma med förslag på en ny hemlöshetsstrategi med ”Bostad
först” som prioriterad modell,

Att uppdra åt Kommunstyrelsen att återkomma till kommunfullmäktige med
förslag på hur ägardirektiven till MKB kan ändras så att de får i uppdrag att
bryta segregationen med mer blandad bebyggelse,

Att uppdra åt Stadsbyggnadsnämnden att ta fram en plan för hur
innerstaden på sikt ska kunna växa genom att komplettera miljonprogrammets
bostadsområden med mer stadsmässig, småskalig bebyggelse,

Att uppdra åt Stadsbyggnadsnämnden att, tillsammans med intresserade
exploatörer, utföra försök med exploatörsdriven planprocess,
Att uppdra åt Tekniska nämnden att arbeta för att fler av stadens oanvända
tomter och fastigheter ska komma till användning för temporära syften,
Att uppdra åt Tekniska nämnden att arbeta för att fler av stadens gator och
torg ska upplåtas åt publika verksamheter,
Att uppdra åt Tekniska nämnden i uppdrag att utöka Grönare Möllan till att
omfatta hela Malmös innerstad,
Att uppdra åt Stadsbyggnadsnämnden att arbeta med öppna tematiska
samrådsmöten,
Att uppdra åt Stadsbyggnadsnämnden och Tekniska nämnden att pausa
arbetet med exploatering på åkermark utanför Yttre Ringvägen och utreda vilka
alternativ som finns,
Att uppdra åt Tekniska nämnden att utföra en förstudie om hur Dalaplan kan
omvandlas till ett mer stadsmässigt område, i syfte att öka trygghet och
förbättra luftkvaliteten.
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TRAFIK
Ett växande Malmö och ett förändrat klimat kräver en omställning i sättet som vi
transporterar oss. Idag är många beroende av bilen för att få sin vardag att gå
ihop, vilket riskerar att leda till trängsel när fler Malmöbor ska få plats på
vägarna. Det är orealistiskt att tro att vi ska kunna bygga bort trängseln. För
den som verkligen måste köra bil för att få livspusslet att funka, för den som har
rörelsesvårigheter, för polis och ambulans eller för en ökande mängd
varutransporter är det därför viktigt att vi skapar en stad där bilen är en
möjlighet, men inte en nödvändighet.
För att fler ska kunna resa på andra sätt ska fokus handla om positiva alternativ
till bilen. Cykelvägnätet ska byggas ut kraftigt och anpassas för flera olika typer
av cyklister. Kollektivtrafiken ska vara både pålitlig och tillgänglig, även för den
som inte bor centralt och fler företag som erbjuder olika former av miljövänliga
uthyrningsfordon ska kunna etablera sig i staden. För den som trots det måste
använda bil ska det vara enkelt att köra grönt och hållbart.
KVALITETSHÖJNING PÅ CYKELVÄGNÄTET
De senaste årens utveckling mot fler och snabbare cyklister har lett till att
många upplever cykelinfrastrukturen som otillräcklig. Det behövs en
kvalitetshöjning av våra cykelbanor med fokus på tydlighet och säkerhet. Där
det inte är möjligt eller nödvändigt att skilja cyklar från bilar, ska hastigheten
anpassas till cykelfart.
ÖKA CYKLINGEN MED BILLIGARE, TEMPORÄRA CYKELVÄGAR
Fler gator måste förses med separata cykelbanor, inte minst i centrala Malmö.
De senaste årens trend med försenade och allt dyrare cykelbanor måste brytas.
En utredning ska göras för hur fler cykelbanor ska kunna byggas som prototyplösningar innan de blir permanenta (så kallade popup-cykelbanor) för att snabba
på processen från idé till handling.
FLER TILLFÄLLIGA OCH PERMANENTA GÅGATOR
Malmö ska uppmuntra fler butiks- och restaurangägare att ansöka om att få
omvandla sina gator till sommargågator. Inte bara i centrum, utan även i andra
delar av staden där potential till mötesplatser finns. Lyckade sommargågator,
som Friisgatan, ska omvandlas till permanenta gågator, om möjligt genom
samfinansiering med gatans fastighetsägare och näringsidkare.
BÄTTRE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR MILJÖBILAR
För att öka incitamenten att köra miljöbilar ska fler parkeringsplatser i centrum
öronmärkas för dessa. För den som bor i ett område med boendeparkering och
köper en elbil saknas bra laddmöjligheter, Malmös policy för laddinfrastruktur bör
omarbetas för att möjliggöra för fastighetägare att nyttja gatorna för laddning.
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SÄKRA FRAMKOMLIGHETEN FÖR NÄRINGSLIVSTRANSPORTER
Den biltrafik som kopplas till näringslivet ska räknas som ett eget trafikslag med
högre prioritet. Dit räknas till exempel godstransporter och varuleveranser, men
även taxibilar och arbetsfordon i tjänst. Trafiksystemet ska anpassas för att ge
högre framkomlighet för dessa där de riskerar att fastna i köer.
PARK AND RIDE
För att öka tillgängligheten till staden för den som bor utanför Malmö ska en
strategi för park and ride-anläggningar, där attraktiva parkeringshus i stadens
utkant kopplas ihop med effektiv kollektivtrafik tas fram.
VI FÖRESLÅR KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTA
Att uppdra åt Tekniska nämnden att åtgärda säkerhetsbrister i cykelvägnätet,
Att uppdra åt Tekniska nämnden att ta fram riktlinjer för byggandet av popupcykelbanor och genomföra praktiska försök,
Att uppdra åt Tekniska nämnden att arbeta för fler sommargågator i hela
Malmö,
Att uppdra åt Tekniska nämnden att omvandla Friisgatan till en permanent
gågata,
Att uppdra åt Tekniska nämnden att reservera parkeringsplatser i centrum för
miljöfordon,
Att uppdra åt Tekniska nämnden att utreda hur privata fastighetsägare kan
ges möjlighet att bidra till laddinfrastruktur i områden med boendeparkering,
Att uppdra åt Tekniska nämnden att uppdatera Malmös Trafik- och
mobilitetsplan så att näringslivets transporter räknas som ett eget trafikslag som
vid behov ges en högre prioritet än övrig biltrafik,
Att uppdra åt Tekniska nämnden och Stadsbyggnadsnämnden att ta fram
en strategi för etablering och finansiering av attraktiva pendlarparkeringar.
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KLIMAT OCH MILJÖ
Malmö ska inte bara vara Sveriges bästa miljökommun, vi ska också vara en
kommun som tänker nytt och innovativt för att skapa lösningar som kan ge
ringar på vattnet. Målsättningen med allt klimat- och miljöarbete ska vara att
både miljön och Malmöborna blir vinnare. En miljöpolitik som bara bygger på
uppoffringar är varken långsiktigt hållbar eller attraktiv för omvärlden att ta
efter. Det ska vara lätt att göra rätt.
Fokus ska ligga på kostnadseffektiva och evidensbaserade lösningar. Fler
åtgärder som skapar en bättre närmiljö med ren luft, rena gator, rent vatten och
biologisk mångfald ska prioriteras. Malmö ska även vara en föregångare på
klimatarbete i ett internationellt perspektiv, med fokus på nytänkande och
innovativa lösningar.
HÅLLBAR LIVSMEDELSFÖRSÖRJNING
Fokus på den mat som lagas i stadens regi ska vara konsumenten, inte olika
certifieringar. Tvingande krav på ekologiska råvaror och helvegetariska dagar
avskaffas så att stadens kök får större friheter att laga näringsrik mat som
uppskattas, följer svensk standard, har ett lågt klimatavtryck och följer
säsongerna här i Skåne. Malmö ska även omgående lämna Fair Trade City och
andra samarbeten som förbinder oss att utföra upphandlingar på ett sätt som
gynnar de företag som har råd att certifieras sig på bekostnad av små,
fristående producenter.
ÖKAD KOMPETENS OM KLIMAT- OCH KOSTNADSNEUTRALT BYGGANDE
Det krävs en samlad strategi och kompetens för att klara av att ställa om till ett
miljömässigt byggande på ett kostnadseffektivit sätt. Därför ska
budgetuppdraget från 2020 om ett klimatneutralt byggande kompletteras med
en utredning om hur det bäst sker på ett sätt som varken belastar stadens
budget eller de beställande nämndernas kärnuppdrag.
UPPMUNTRA BYGGANDE I NYA, KLIMATSMARTA MATERIAL
För att uppmuntra till byggande i många olika material ska
stadsbyggnadsnämnden genomföra en genomlysning av de riktlinjer som
används i planarbetet för att ingen omedeveten styrning av materialval ska ske.
Malmö stad ska även bana vägen för ett utvecklat byggande i nya material,
genom att ordna markanvisningstävlingar i exempelvis Nyhamnen och Hyllie
med fokus på urban träbebyggelse.
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ÖRESUND SOM MARINT SKYDDSOMRÅDE
På uppdrag av regeringen ska det utredas om Öresund ska bli ett marint
skyddsområde. Kommunstyrelsen ska verka för att detta ska bli verklighet och
ta det i beaktande i alla beslut som har någon påverkan på Öresund.
INGEN DEL AV MALMÖ SKA HA FARLIG LUFT
Luften i Malmö blir generellt bättre, men fortfarande finns platser där luften
tidvis överskrider satta gränsvärden och leder till försämrad hälsa för
Malmöborna. Detta kräver ett brett åtgärdspaket baserat på evidensbaserade
lösningar. Miljönämnden ska därför utföra en förstudie för hur detta kan åtgärdas
på effektivast sätt.
PLANERA FÖR VINDKRAFT I ÖRESUND OCH PÅ ÅKERMARK
För att öka mängden lokalproducerad, grön energi ska fler vindkraftverk kunna
uppföras inom kommunen. I Öresund finns till exempel grunden Sjollen som bör
markanvisas och planläggas för vindkraft. På åkermarken utanför yttre
ringvägen, som beräknas finnas kvar i många år till, finns också en möjlighet att
placera vindkraftverk.
MAXIMERA POTENTIALEN FÖR SOLENERGI
Fler nya byggnader ska planeras med solcellsanläggningar på taket. För att
maximera potentialen även ifall fastighetsägaren själv inte är intresserad av att
nyttja solenergi ska staden aktivt leta efter aktörer som är intresserade av att
investera i solcellsanläggningar på tak som kan samarbeta med både nya och
befintliga fastighetsägare.
FÖRSTUDIE OM KLIMATANPASSNING
De inledande studier som gjorts kring stadens anpassning mot klimatförändring
och havsnivåhöjningar måste fördjupas så att nödvändigt klimatarbete inte
skjuts på framtiden. En övergripande förstudie som berör såväl hamn- och
kustskydd som klimatsäkring inne i staden, med en tydlig handlingsplan ska tas
fram.
UNDERLÄTTA FÖR ETT HÅLLBART JORDBRUK
För att underlätta för de jordbrukare som hyr mark av Malmö stad att planera
sin verksamhet och uppmuntra en omställning till ett mer miljömässigt och
diversifierat jordbruk ska arrendetiderna på stadens mark förlängas.
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VI FÖRESLÅR KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTA
Att uppdra åt Servicenämnden att ta fram en ny måltidspolicy,
Att uppdra åt kommunstyrelsen att begära utträde ur organisationen Fair
Trade City,
Att uppdra åt Servicenämnden att ta fram en kompetensförsörjningsplan inom
klimatmässigt byggande,
Att uppdra åt Stadsbyggnadsnämnden att ta fram en strategi för att skapa en
större diversifiering av miljövänliga byggmaterial i stadens byggande,
Att uppdra åt Miljönämnden att utreda de mest effektiva åtgärderna för att
sänka halterna kväveoxider i luften på de mest utsatta platserna i Malmö,
Att uppdra åt Tekniska nämnden att anvisa mark för ändamålet vindkraft i
Öresund och på lämplig åkermark,
Att uppdra åt Stadsbyggnadsnämnden och Tekniska nämnden att aktivt
arbeta för att fler aktörer ska intressera sig för att bygga solpaneler i Malmö,
Att uppdra åt Miljönämnden, Stadsbyggnadsnämnden och Tekniska
nämnden att ta fram en ny handlingsplan och intensifiera arbetet med
klimatanpassning av Malmö,
Att uppdra åt Tekniska nämnden att förlänga arrendetiden på delar av stadens
jordbruksmark till minst 5 år.
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KULTUR OCH FRITID
Malmö stads kultur och fritidsliv behöver vara till för alla och vara en progressiv
kraft för jämställdhet och allas lika värde. Ett rikt kulturliv är väsentligt för en
levande stad i ständig rörelse. Kulturen måste röra sig i takt med staden,
anpassa sig efter samtiden och alltid finnas tillgänglig för alla. Malmö har i
mångt och mycket en speciell plats i Sveriges kulturliv, där Malmö idag berikas
med kulturella inslag från hela världen.
Staden bör säkerställa att det finns utrymme för utövandet av kultur och fritid,
samt ge möjlighet för sammanslutningar av människor att själva skapa sig
arenor att uttrycka sig på. Staden bör värna det kultur- och fritidslivet som
kommer från gräsrötterna - och att det är Malmöborna själva som skapar och
formar det. Stadens förvaltningar ska inte styra kulturen, de ska ge Malmöborna
verktygen att skapa.
LÅT INTE OFFENTLIGA MEDEL GÅ TILL ANTIDEMOKRATISKA
FÖRENINGAR
Kommunens rutiner för föreningsstöd, lokaler och bidrag måste ses över så att vi
kan identifiera extremistiska organisationer utan att detaljreglera
föreningsverksamheten. Fritidsnämnden behöver en ny granskningsfunktion.
Denna ska se till att samtliga föreningar som får någon form av offentliga bidrag
följer demokratiska principer. Pengar ska alltid krävas tillbaka från föreningar om
det framkommer att organisationen inte uppfyller de demokratiska kraven.
JÄMSTÄLLT, LIKVÄRDIGT STÖD TILL FÖRENINGAR
Vid kommunal finansiering måste frihets- och jämställdhetsperspektivet vara en
central faktor. Som exempel bör en kvinnodominerad sport få lika stort bidrag
och samma förutsättningar som en mansdominerad sport. Det är viktigt att alla
föreningar får en likvärdig bedömning och att kommunen inte särskiljer
idrottsföreningar i det kommunala föreningsstödet.
SE ÖVER MALMÖFESTIVALENS UTFORMNING
Malmöfestivalen är ett dyrt arrangemang och alldeles för centrerat till Malmös
stadskärna. Centerpartiet i Malmö vill ersätta Malmöfestivalen i dess nuvarande
utformning genom att arbeta för att skapa större möjligheter för lokala
arrangemang runt om i staden som i större utsträckning gynnar
lokalbefolkningen och det lokala näringslivet.
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LYFT MALMÖS KONSTNÄRER
Konst i alla dess former gör vår stad levande. Från målningar och statyer i
offentliga byggnader och miljöer till graffitiväggar och annan levande street art.
Staden bör uppmuntra samarbeten mellan kommunen och Malmös lokala
konstnärer. Vi ser gärna konst med lokal förankring i kommunens olika områden.
VI FÖRESLÅR KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTA
Att uppdra åt fritidsnämnden att se över de riktlinjer och den uppföljning som
sker för föreningsbidrag, med mål att inget bidrag ska betalas ut till antidemokratiska föreningar och att stödet är jämställt och likvärdigt,
Att uppdra åt servicenämnden att utreda hur lokaler som står tomma på
kvällar och helger skulle kunna nyttjas av stadens föreningar,
Att uppdra åt berörda nämnder att återkomma med förslag till
kommunstyrelsen på hur Malmös konstnärer kan lyftas,
Att uppdra åt tekniska nämnden och kulturnämnden att utreda
malmöfestivalens utformning med fokus på Malmös kulturutbud.
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MALMÖ STAD SOM ARBETSGIVARE
Malmö stad ska vara en attraktiv arbetsgivare. Personalen är vår viktigaste
resurs. Personal som trivs och växer på arbetsplatsen ger positiva
synergieffekter både för den enskilde och verksamheten. Idag har vi svårt att få
och behålla arbetskraft inom vissa verksamhetsområden. Vi har också höga
sjukskrivningstal inom vissa verksamhetsområden.
Malmö Stad behöver genomföra ett gediget förbättringsarbete för att bli en
attraktiv arbetsgivare där arbetstagarna kan stanna, växa och utvecklas. Det
kan ske genom bättre arbetsvillkor, som avskaffande av delade turer i vård- och
omsorgsverksamheten, digitalisering och att anställa resurser på arbetsplatser
med hög arbetsbelastning. Vi behöver också bli bättre på att skapa nya
karriärvägar, genom möjligheter till utbildning och kompetensutveckling för
befintliga medarbetare.
SÄKRA HBTQ-ARBETET I MALMÖ STADS UTBILDNINGSFÖRVALTNINGAR
Anställda inom Malmö Stad i relevanta områden behöver få ökad kunskap för att
Malmö ska ha ett kvalitativt och konsekvent arbete med HBTQ+-frågor. Ett öppet
och inkluderande bemötande för samtliga Malmöbor är en förutsättning för en
jämlik verksamhet och individers trygghet.
UTBILDNING FÖR MALMÖS ANSTÄLLDA FÖR STÄRKT ARBETE MOT
HEDERSVÅLD
Malmö stads anställda inom relevanta förvaltningar och verksamheter bör
genomgå grundläggande utbildning för att i sin yrkesroll ha förutsättningar att
se tecken för hedersvåld. Utbildning inom området bör också ge tydliga riktlinjer
för hur man går vidare med nödvändiga åtgärder.
OMSTRUKTURERING AV KOMMUNENS KOMMUNIKATÖRER
Malmö har som kommun en stor grupp anställda kommunikatörer utspridda över
stadskontoret och stadens förvaltningar. Det upplägget behöver omstruktureras
och förbättras för att bättre fördela resurser. Ett minskande av antal
kommunikatörer samt centralisering till stadskontoret nyttjar bättre kommunens
resurser och möjliggör ökat samarbete.
BARNKONVENTIONEN
Barnkonventionen blev den första januari 2020 lag (2018:1197), vilket kräver
att Malmö stads anställda har förutsättningarna att tillämpa den.
Barnkonventionen genomsyrar många av stadens verksamheter och
tjänstepersoner i kommunen behöver utbildning att göra korrekta bedömning i
beaktande av lagen.
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ARBETSMILJÖ OCH TRYGGHET FÖR MÄNNISKOVÅRDANDE YRKEN
Malmö stad ska vara en trygg och säker arbetsgivare. Många som arbetar inom
människovårdande yrken, som socialtjänst och omsorg känner ibland en
otrygghet. Så ska det inte vara. Malmö stad ska göra en översyn av hot och
våldsrisker inom människovårdande yrken. Översynen ska utmynna i en
handlingsplan med nya säkerhetsrutiner.
JÄMSTÄLLD UTRUSTNING FÖR MALMÖ STADS ANSTÄLLDA
Malmö stad ska vara en attraktiv arbetsgivare som värnar om sina medarbetare.
Alla medarbetare som arbetar i fysiskt ansträngande eller människovårdande
yrken ska ha tillgång till arbetskläder och skyddsutrustning, oavsett de arbetar
med att sköta parker, vårda äldre eller ta hand om barn.

VI FÖRSLÅR KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTA
Att uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram en långsiktig plan på hur staden
kan stärka sin attraktivitet som arbetsgivare,
Att uppdra åt kommunstyrelsen att inleda en HBTQ-diplomering av
utbildningsförvaltningarna (REVIDERA),
Att uppdra åt kommunstyrelsen att erbjuda utbildning för relevanta
förvaltningar och verksamheter i syfte att stärka kommunens arbete mot
hedersvåld,
Att uppdra åt kommunstyrelsen och samtliga berörda nämnder att avsevärt
minska antalet anställda kommunikatörer i Malmö Stad samt att samla
kommunikationsresurser till kommunikationsavdelningen vid stadskontoret,
Att uppdra åt kommunstyrelsen att tillse att samtliga tjänstepersoner i
kommunen är väl rustade för att fatta korrekta beslut i beaktande av
barnperspektivet när barnkonventionen blir lag,
Att uppdra åt berörda förvaltningar att genomföra en översyn av hot och
våldsrisker inom människovårdande yrken,
Att uppdra åt berörda förvaltningar att efter genomförd översyn återkomma
med förslag på en en handlingsplan med nya säkerhetsrutiner för personal i
människovårdande yrken,
Att uppdra åt berörda förvaltningar att erbjuda adekvata arbetskläder till alla
medarbetare som arbetar i fysiskt ansträngande eller människovårdande yrken.
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EKONOMI
Malmös ekonomi ska präglas av effektivitet och ansvarstagande. Varje
skattekrona ska tas tillvara. Malmöborna förtjänar en välfärd av hög kvalitet och
därför kan slöseri med skattemedel aldrig accepteras. Malmö behöver stå starkt
rustad även inför sämre tider, därför ska kommunens sparande öka till två
procent senast år 2024.
REVISIONENS KOMMENTARER OM EKONOMISK STYRNING
Det senaste året har Malmö stad tagit emot skarp kritik från Stadsrevisionen.
Malmö stad välkomnar att revisionen uppmärksammar de omfattande bristerna i
stadens styrning och ledning. Samtliga förvaltningar ska under året genomföra
strukturerade analyser av kostnadsutvecklingen och utarbeta handlingsplaner
när budgetposter övertrasseras. Staden ska också påbörja ett strukturerat
arbete för att förebygga och förhindra bidragsbrott.
KÖPENHAMNSMODELLEN
Införande av Köpenhamnsmodellen i Malmö Stad som innebär att det inför varje
budgetprocess får samtliga förvaltningar ett direktiv om att inkomma med
förslag på effektiviseringsmöjligheter inom respektive organisation. Utifrån det
underlaget är det sedan politikens roll att fatta beslut om förslag till
effektivisering utifrån ett helhetsperspektiv.
EN VERKSAMHET I BALANS
En stad som bygger på arbete måste belöna arbetets värde. Malmös bör stäva
efter skattesänkning, men för att det ska bli aktuellt måste välfärdens kärna
vara tryggad och det ska vara ordning och reda i kommunens finanser.
MINSKA VERKSAMHETER I KOMMUNAL REGI
För att värna ett fritt näringsliv och göra Malmö till en intressant kommun för
företagare är det av högsta vikt att staden inte går in och konkurrerar med
stadens företag. Därför bör Malmö Stad göra en översyn av stadens verksamhet
för att se över vilken verksamhet som inte behöver drivas i kommunal regi och
som istället kan upphandlas.
VI FÖRESLÅR KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTA
Att uppdra åt samtliga nämnder att säkerställa att nämndens ledamöter och
ersättare regelbundet informeras om kostnadsutvecklingen för berörda
förvaltningars verksamheter,
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Att uppdra åt samtliga nämnder att utarbeta en handlingsplan för att ta
kontroll över kostnadsutvecklingen i de fall nämndens budget övertrasseras.
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STYRNING OCH LEDNING MALMÖ STAD
Enligt kommunallagen utgår styrningen i en kommun från kommunfullmäktige
som beslutar i ärenden av principiell karaktär såsom mål och riktlinjer för
verksamheten samt kommunens organisation. I Malmö fördelar
kommunfullmäktige ansvaret för genomförandet av det kommunala uppdraget
till nämnderna genom reglementen och till bolagen främst genom bolagsordning
och ägardirektiv. Kommunens uppdrag regleras i stor utsträckning via
lagstiftning och nationella riktlinjer. Malmö stad har en styrmodell med ett
långtgående decentraliserat ansvar. Utöver reglementen och ägardirektiv styr
kommunfullmäktige utifrån den långsiktiga visionen bland annat genom mål,
särskilda uppdrag och ekonomiska ramar.
Denna budget är det övergripande och överordnade styrdokumentet för stadens
nämnder och helägda bolag under året. Den innehåller den politiska visionen, en
kortfattad beskrivning av kommunens grunduppdrag, kommunfullmäktiges mål
för mandatperioden, särskilda uppdrag för året och ekonomiska ramar. Den
innehåller också riktlinjer som syftar till att uppnå god ekonomisk hushållning.
Budgeten är bindande både vad avser ekonomiska ramar, kommunfullmäktiges
mål och uppdrag för verksamheten. Övriga kommunala styrdokument som
planer, program, policys och liknande är underordnade budgeten.
Kommunfullmäktiges mål i budgeten ska bidra till en effektiv styrning och god
ekonomisk hushållning. Målen är långsiktiga och gäller för innevarande
mandatperiod, men ska uppnås så fort som möjligt. De anger ett fåtal
utvecklingsområden för hela staden där nämnder och styrelser behöver
kraftsamla för att åstadkomma en tydlig förflyttning. Tvärsektoriella frågor utgör
inte egna kommunfullmäktigemål utan integreras i uppföljningen inom samtliga
målområden.
För att hålla kommunstyrelse och kommunfullmäktige informerade om
utvecklingen i Malmö stad, genomförs återkommande kommungemensam
uppföljning under året av mål, verksamhet och ekonomi. Uppföljningen utgör
också underlag för eventuella beslut om korrigerande åtgärder samt underlag för
den fortsatta planeringen.
GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING I MALMÖ STAD
Enligt kommunallagen 11 kap. 1 § ska kommunen ha en god ekonomisk
hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra
juridiska personer. En god ekonomisk hushållning upprätthålls genom
kommunfullmäktiges finansiella mål och mål för verksamheten samt genom
nedanstående riktlinjer. Riktlinjerna reglerar styrningen av kommunens samtliga
nämnder och helägda bolag men i olika omfattning.
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FINANSIELLT MÅL
MALMÖ STAD SKA HA EN HÅLLBAR EKONOMISK UTVECKLING
Målet är långsiktigt och avser att trygga en hållbar ekonomisk utveckling över
tid. Hållbarheten i ekonomin mäts genom att följa tre indikatorer: Årets resultat,
räntebärande nettolån samt utvecklingen av finansnetto och avskrivningar. De
tre indikatorerna mäts i relation till skatter och generella statsbidrag.
På lång sikt behöver kommunen planera för årliga överskott i driftsbudgeten. Ett
budgeterat överskott innebär en reserv för oförutsedda händelser och minskar
risken för att underskott ska uppstå. Dessutom innebär ett överskott att delar av
investeringarna kan finansieras utan en ökad skuldsättning och bidrar på så sätt
till en hållbar ekonomisk utveckling. För de kommande åren visar dock de
senaste prognoserna på en svag utveckling av skatteunderlaget. Det beror på
den långsiktiga demografiska utvecklingen i kombination med att konjunkturen
har försvagats med en svag utveckling av antalet arbetade timmar. Samtidigt
har kommunen de senaste åren redovisat överskott i bokslutet om 4–6 % per år
och investeringarna har kunnat finansieras utan ökad skuldsättning.
Bedömningen är därför att den finansiella ställningen är så stark att det är
möjligt att för 2021 inte budgetera överskott utan istället använda utrymmet för
att mildra anpassningsbehovet i nämnderna. För 2022-2023 budgeteras ett
överskott om 1,25 % av skatter och generella statsbidrag.
Att skuldnivån begränsas är en viktig förutsättning för en hållbar ekonomisk
utveckling. En hög skuldsättning innebär att ett långsiktigt ekonomiskt åtagande
överlämnas till nästföljande generation vilket begränsar dess möjligheter att
forma den verksamhet som den generationen anser lämpligast.
Investeringsnivån måste därför anpassas till det finansiella utrymmet. Det kan
ske genom en prioritering mellan olika investeringsobjekt och en planering av
när i tiden investeringar kan genomföras med hänsyn till de finansiella
förutsättningarna.
Målvärden för de tre indikatorerna 2021 är:
•

Årets resultat ska uppgå till minst ett nollresultat.

•

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

•

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

RIKTLINJER FÖR NÄMNDER OCH BOLAG
Kommunstyrelsens roll enligt kommunallagen är att leda och samordna
förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över verksamheten
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i nämnder och bolag. Nämnder och bolagsstyrelser ska möjliggöra för
kommunstyrelsen att utöva uppsiktsplikten.
Nämnder och helägda bolag ska utifrån kommunfullmäktiges budget årligen
besluta om en budget för den egna verksamheten. Budgeten ska innehålla de
kommunfullmäktigemål som nämnden/bolagsstyrelsen tilldelats samt plan för
verksamheten och ekonomin. För nämnder som har fått ekonomiska ramar av
kommunfullmäktige ska också anges hur dessa ramar ska användas under året.
Nämnds- och bolagsbudget upprättas i enlighet med anvisningar från
kommunstyrelsen.
Nämnder har rätt att inom sitt grunduppdrag ompröva verksamhet och besluta
om ändrad inriktning eller omfattning av verksamhet som nämnden bedömer
lämplig eller nödvändig. Om förändringen berör andra nämnder skall samråd
med dessa ske före beslut. Ändringar som innebär avsteg från vad kommunfullmäktige uttryckt i årets budget skall beslutas av kommunfullmäktige.
RIKTLINJER FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Budget
Varje kommunfullmäktigemål är särskilt riktat till flera utvalda nämnder och
helägda bolag, som ansvarar gemensamt för planering och genomförande av
målet. Respektive nämnd/bolagsstyrelse ska i sin nämnds- eller bolagsbudget
besluta om sitt eget bidrag till tilldelade kommunfullmäktigemål. Rapportering av
målen i nämnds- och bolagsbudget ska ske i enlighet med anvisningar från
kommunstyrelsen.
Uppföljning
Nämnder och helägda bolag ska två gånger om året – i samband med
Delårsrapport samt Årsanalys – göra en bedömning av utvecklingen av valda
indikatorer i relation till önskat utfall för mandatperioden. Rapportering ska ske i
enlighet med anvisningar från kommunstyrelsen och ligger till grund för
kommunstyrelsens rapportering till kommunfullmäktige om utvecklingen i
förhållande till kommunfullmäktigemålen.
Inom de olika målområdena finns ett antal uppdrag. Dessa ska, om inte annat
anges, genomföras så fort som möjligt under budgetåret och redovisas i
samband med nämndernas/bolagens årsanalys i enlighet med särskilda
anvisningar från kommunstyrelsen.
I slutet av en mandatperiod ska nämnder och helägda bolag rapportera
uppfyllelse av kommunfullmäktigemålen baserat på den helhetsbild som
utvecklingen av valda indikatorer ger. Det innebär att uppföljningen i slutet av en
mandatperiod skiljer sig från den årliga uppföljningen.
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Riktlinjer för ekonomi
Nämnders och bolags kontroll över sin ekonomi och deras förmåga att vidta
korrigerande åtgärder är av central betydelse för att uppnå den av
kommunfullmäktige planerade utvecklingen. Utgångspunkten är att nämnder och
bolag, inom ramen för sitt uppdrag, ska bedriva en väl fungerande och effektiv
verksamhet. För att uppnå detta krävs bland annat att nämnder och bolag har
en välfungerande intern ekonomisk styrning. Nämnder ska därför upprätta
interna riktlinjer för ekonomisk styrning. Dessa ska bland annat innefatta
ansvars- och befogenhetsfördelning mellan nämnd och dess förvaltning samt
andra nämndspecifika ekonomiska regelverk som krävs för att säkerställa
nämndsansvaret. För bolagen regleras kraven på intern styrning genom
ägardirektiven.
Nämndernas ansvar för ekonomiska ramar
I den av kommunfullmäktige fastställda budgeten erhåller nämnden ekonomiska
ramar genom ett eller flera kommunbidrag och en investeringsram för sin
verksamhet. Dessa ramar är bindande för nämnden och får inte överskridas.
Nämnderna har ansvar för att inom tilldelade ramar uppfylla de mål och den
lagstiftning som gäller för verksamheten. Verksamheten skall bedrivas inom
tilldelade ekonomiska ramar även om detta medför att de i budgeten angivna
målen inte helt kan uppnås.
Nämnder ska i sin nämndsbudget årligen besluta om hur tilldelade ekonomiska
ramar ska fördelas till verksamheten. Fördelningen ska göras med
utgångspunkten att driva en väl fungerande och effektiv verksamhet.
Ändringar av tilldelade ekonomiska ramar beslutas av kommunfullmäktige. Det
innebär att nämnder som har flera kommunbidrag inte får omfördela medel
mellan dessa ramar.
Befrielse från ansvar för ekonomiskt resultat för vissa nämnder
En nämnd 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 2021 gäller befrielse från
resultatansvar för följande verksamheter:
•

Teknisk nämnd – vinster exploateringsverksamhet

•

Teknisk nämnd – realisationsvinster fastigheter

•

Teknisk nämnd – rivning, sanering och detaljplaner

•

Servicenämnd – rivning och sanering

•

Stadsbyggnadsnämnd – bostadsanpassningsbidrag

Budget 2021

44

239

Uppföljning för nämnder och helägda bolag under året samt
konsekvenser för kommande år
Nämnder och helägda bolag ska rapportera till kommunstyrelsen om utveckling
av ekonomin under året i enlighet med kommunstyrelsens anvisningar.
Nämnder och helägda bolag har, utöver vad som anges i anvisningar från
kommunstyrelsen, alltid ett ansvar att på eget initiativ informera
kommunstyrelsen om förändrade förutsättningar eller händelser som kan vara
av betydelse för den kommunövergripande uppföljningen och styrningen av
verksamheten.
Nämnder och helägda bolag ska för egen del regelbundet följa utvecklingen i sin
verksamhet och vidta korrigerande åtgärder efter behov.
I samband med kommunfullmäktiges behandling av kommunens årsredovisning
skall kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige vilka justeringar av
kommunbidrag och investeringsramar som bör göras för nämnderna nästföljande
år med anledning av kommunens ekonomiska resultat.
Nämndernas investeringar, finansiell leasing och lokalförhyrning
Investeringar binder upp kommunens kapital vilket påverkar kommunens
rörelsefrihet under en lång tid. Därför gäller särskilda riktlinjer för större
investeringsobjekt. Detta gäller även finansiell leasing eller lokalförhyrning,
vilket i vissa fall kan vara ett alternativ till att göra egna investeringar.
Nämnd ska planera och prioritera behovet av investeringar i relation till den
investeringsram som beslutats för hela planeringsperioden. Ramen för
budgetåret får inte överstigas utan beslut i kommunfullmäktige.
Före påbörjande av ett investeringsobjekt ska nämnd inhämta
objektsgodkännande från kommunstyrelsen om totala utgiften för objektet
överstiger 15 mnkr. Om totala utgiften för objektet överstiger 50 mnkr ska
kommunfullmäktige lämna objektsgodkännande. Uppföljning av de objekt som
är beslutade av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige ska ske enligt
anvisningar från kommunstyrelsen.
I de fall uthyrande nämnd ansöker om objektsgodkännande för lokalinvestering
ska dess framställning innefatta preliminär hyresberäkning och nämndsbeslut
från förhyrande nämnd om att den ökade hyreskostnaden inryms i den
förhyrande nämndens kommunbidrag.
Nämnd som vill finansiera köp av lös egendom med finansiell leasing ska i första
hand göra så via Malmö leasing AB. Beslut om finansiering via leasing ska alltid
föregås av övervägande mellan eget inköp och finansiell leasing, i samråd med
stadskontorets ekonomiavdelning. Nämnd ska inhämta kommunstyrelsens
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tillstånd att finansiera köp av lös egendom med finansiell leasing om
inköpsvärdet i leasingavtalet överstiger 15 mnkr.
Vid extern förhyrning av lokal ska förhyrande nämnd inhämta kommunstyrelsens
tillstånd om hyreskostnaden under kontraktstiden överstiger 15 mnkr. Med
extern förhyrning menas all förhyrning som inte sker från annan nämnd i
kommunen.
RIKTLINJER FÖR RESULTATUTJÄMNINGSRESERV
Kommuner och regioner har, enligt kommunallagen 11 kap. 14 §, möjlighet att
under vissa angivna förutsättningar reservera medel i en
resultatutjämningsreserv (RUR) för att kunna täcka underskott vid ett senare
tillfälle. Syftet är att kunna bygga upp en reserv under goda tider för att senare,
under vissa omständigheter, kunna utnyttja denna när
skatteunderlagsutvecklingen är svag. Reserven är avsedd att utjämna normala
svängningar i skatteunderlaget över konjunkturcykeln för att skapa större
stabilitet för verksamheterna.
Reservering av medel till RUR
Reservering till en resultatutjämningsreserv får enligt kommunallagen göras med
högst ett belopp som motsvarar det lägsta av antingen den del av årets resultat
eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar som överstiger 1 %
av summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk
utjämning.
Härutöver gäller för Malmö stad:
Reservering skall endast ske av resultat som överstiger kommunens finansiella
mål.
Uttag av medel från RUR
Enligt kommunallagen får medel från en resultatutjämningsreserv användas för
att utjämna intäkter över en konjunkturcykel.
Härutöver gäller för Malmö stad:
Uttag från resultatutjämningsreserven kan endast ske för att täcka underskott
(d.v.s. när årets resultat efter balanskravsjustering är negativt) som uppstår
genom en lägre skatteunderlagsökning till följd av en lågkonjunktur. 1

Vid bedömningen av konjunkturens effekt på skatteunderlaget kan budgetårets ökning av skatteunderlaget i riket
jämfört med den genomsnittliga ökningen under de tio föregående åren användas som ett riktvärde. Källa: Sveriges
kommuner och regioner, 2013, RUR i praktiken.
1
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PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR, RAMAR OCH EKONOMISK
ANALYS
PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
Utveckling av kommunernas ekonomi
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har i oktober 2020 gjort följande
bedömning av kommunernas och regionernas ekonomiska förutsättningar de
kommande åren:2
”Smittspridningen av covid-19 ökar nu åter i samhället. Vilka de ekonomiska
konsekvenserna blir av detta är mycket osäkert. Vårens rekordsnabba konjunkturkollaps
och dess effekter på samhällsekonomin tycks ändå i nuläget ligga bakom oss, och
bottenpunkten för den kollapsen har passerats, både globalt och i Sverige. En stark
positiv rekyl syns just nu i tillväxten världen över. Men det kraftiga raset i våras innebär
att återhämtningen kommer att ta tid. Frågan är med vilken hastighet som förlusterna i
produktion, sysselsättning, försäljning och vinster kan tas igen. Bedömningarna varierar,
men i en situation där pandemin är långt ifrån över är osäkerheten osedvanligt stor.
Sedan februari har pandemin överskuggat allt annat och skiftat fokus bort från tidigare
makroekonomiska orosmoln. Men i hög grad kvarstår flera av de riskfaktorer som många
tidigare talade om. Exempelvis Brexit, spänningarna mellan USA och Kina, liksom i viss
grad mellan USA och Europa med tydlig bäring på handelsförutsättningarna. På lite
längre sikt finns risken att dessa frågetecken tynger den fortsatta konjunkturuppgången
globalt – så länge avtalsfrågor inte lösts och geopolitiska tvister består.
Demografitrycket fortsätter och grovt räknat ökar behoven av välfärd med 1 procent per
år den kommande tioårsperioden. Främst är det äldreomsorgen som har ett starkt tryck
med ökande behov, liksom även hälso- och sjukvården. Utifrån SCB:s
befolkningsprognoser de senaste åren beräknades också trycket på bland annat förskola
och skola bli fortsatt stort.
Under hösten blev det tydligt att skatteunderlaget inte påverkats så mycket som befarat
av pandemin och att de generella bidrag staten skjutit till är större än effekten på
skatteunderlaget. Detta i kombination med övriga bidrag och att många verksamheter
efterfrågats i lägre grad gör att 2020 i många kommuner kommer att avslutas med ett
stort ekonomiskt överskott, som sammantaget beräknas bli drygt 30 miljarder kronor.
Dilemmat för kommunerna består nu i att hålla tillbaks förväntningarna som ökar till
följd av de starka resultaten. För de långsiktiga utmaningar kommunerna hade innan
pandemin kvarstår. De måste förhindra att verksamheterna sväller då effektiviseringar
måste göras för att klara ekonomin i budgetens sista planår, där det fortfarande blir ett
negativt ekonomiskt gap om kostnaderna skulle tillåtas öka i takt med befolkningen.”

Sveriges Kommuner och Regioner gör i prognosen bedömningen att
timlöneökningar enligt konjunkturlönestatistiken kan förväntas uppgå till 2,1 %
för 2021 och ökningen av konsumentprisindex till 1,1 %. Den viktade
sammanvägningen av dessa två faktorer ger ett index på 1,8 %. SKR:s

2

Sveriges Kommuner och Regioner Ekonomirapporten oktober 2020
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prognoser över timlöner och KPI under de kommande åren framgår av tabellen
nedan.
Utveckling av timlön och KPI (SKR oktober 2020)
Årlig procentuell förändring

!

Timlön, konjunkturlönestatistik
KPI, konsumentprisindex

2019
2,6%
1,8%

2020
2,3%
0,5%

2021
2,1%
1,1%

2022
2,3%
1,8%

2023
2,5%
2,2%

Befolkningen
Antalet invånare i Malmö uppgick vid årsskiftet 2019/2020 till 344 166. Enligt
Malmö stads senaste befolkningsprognos beräknas antalet invånare i Malmö öka
med nästan 4 100 invånare under 2020 eller knappt 1,2 %. Under år 2021
förväntas antalet invånare öka med cirka 3 800.
Tabellen visar den befolkning som budgeten baserats på. Budgeten för
respektive år beräknas utifrån Malmö stads befolkningsprognos som tagits fram
under våren året före budgetåret. Befolkningen beräknas som ett genomsnitt av
det prognostiserade antalet invånare vid årets början och dess slut.
I årets budget är den procentuella ökningen störst inom åldersgrupper som
efterfrågar skolverksamhet. Jämfört med föregående års budget förväntas
antalet invånare i åldern 6–15 år öka med 2,6 % och i åldern 16–19 år med 3%.

!

Antal invånare, budget
0 år
1-5 år
6-15 år
16-19 år
20-64 år
65-79 år
80-w år
Totalt

2021
4 996
22 916
40 913
13 353
214 796
38 946
14 206
350 126

2020
5 035
23 276
39 874
12 965
213 040
38 292
14 133
346 615

Förändring
-39
-360
1 039
388
1 756
654
73
3 511

Budget 2021

48

243

Skatteintäkter och generella bidrag
Intäkterna från skatter och generella bidrag för år 2021 och planperioden har
baserats på Sveriges Kommuner och Regioners prognos från oktober 2020.

!
År 2021 är den underliggande utvecklingen av skatteunderlaget 0,3
procentenheter högre än det faktiska. Nettoeffekten förklaras av det förslag om
ytterligare sänkt skatt (höjda grundavdrag) för personer över 65 år samt
ändrade värden för förmånsbilar som lämnats i propositionen. Kommuner och
regioner föreslås få kompensation för de minskade skatteintäkterna genom en
höjning av de generella statsbidragen år 2021. Även denna reglering har
beaktats i skatteprognosen.
Skatteintäkterna är beräknade utifrån en oförändrad utdebitering med 21,24 %.
En förändring av utdebiteringen med 1 procentenhet förändrar skatteintäkterna
med cirka 700 mnkr.
Om skatteunderlaget (för riket) 2021 förändras med 1 procentenhet påverkas
intäkterna med 190 mnkr.
Intäkterna har beräknats utifrån befolkningsprognosen från våren 2020. Om
befolkningen förändras med 500 personer påverkas intäkterna med drygt 30
mnkr.

BUDGET 2021 MED PLAN FÖR ÅREN 2022–2023
Skatteintäkter och generella statsbidrag
Skatteintäkter och generella statsbidrag har budgeterats utifrån SKR:s prognos
oktober 2020. Därtill har 99 mnkr i statsbidrag för äldreomsorgssatsning samt
25 mnkr i statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt utsatta områden
budgeterats.
Utrymme för kostnadsökning
Text om vilka nämnder som får vilken uppräkning.
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Demografi
För de nämnder där det finns ett direkt samband mellan befolkningsutveckling
och resursåtgång har en demografieffekt beräknats. Beräkningarna utgår från
den befolkningsprognos som tagits fram under våren 2020.3
Ramjustering till följd av den demografiska effekten sker i första hand för
nämnder som i huvudsak driver en för kommunen obligatorisk verksamhet men
har beräknats även för delar av kultur- och fritidsverksamheten. Totalt har
nämndernas kommunbidrag förstärkts med 256 mnkr för demografieffekter.
Bolag och kommunalförbund
Den totala ramen för bolag och kommunalförbund har schablonmässigt räknas
upp för pris- och löneökningar. Den faktiska uppräkningen fastställs slutligen i
kommunstyrelsens nämndsbudget för 2021 och är i flera fall beroende av
uppräkningar utifrån olika avtal.
I budgeten ingår på samma sätt som i budget 2020 en förväntad effekt inom
Malmö stadshus AB, där bolag som visar överskott balanserar underskott i andra
bolag inom bolagskoncernen.
Räntor och utdelningar
Finansiella intäkter och kostnader bygger på prognosen från Delårsrapport 2020
med hänsyn taget till budgeterade investeringsnivåer, försäljning och budgeterat
resultat. Nettoeffekten av räntor är beräknat utifrån en sänkt internränta från 3
% till 1,25 %. I de finansiella intäkterna ingår en utdelning från MKB med 81
mnkr.
Nivån på internräntan justeras för att hamna i nivå med SKR:s förslag för
internränta 2021.
Revisorskollegiet
I kommunallagen framgår att det är kommunfullmäktiges presidium som ska
bereda förslaget till budget för revisorskollegiet. I beräkningarna ingår det
förslag till budgetram för 2021 för revisorskollegiet som bereds av
kommunfullmäktiges presidium. Kommunstyrelsen tar dock inte för egen del
ställning till budgetramen för revisorskollegiet.
Antaganden och tekniska justeringar
I nämndernas ekonomiska ramar ingår eventuella helårseffekter av beslut om
justerade budgetramar under 2020. Detta avser framför allt ökat kommunbidrag
för LSS-utbyggnad 2020 som tilldelats funktionsstödsnämnden.
Demografiberäkningarna görs enligt en schabloniserad modell med faktorer som inte är påverkbara för en enskild
nämnd. Beräkningsmodellen utgår från att verksamheten för nya invånare drivs med samma ambitions- och
kostnadsnivå som den befintliga verksamheten.
3
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Tilläggsbudget under 2020 som inte avser stadigvarande verksamhet ingår inte i
beräkningsunderlaget.
Pensionskostnader och personalomkostnader har beräknats utifrån KPA:s
senaste prognos (augusti 2020).
Tekniska nämnden och servicenämnden har tilldelats utökat kommunbidrag
för driftskostnader som uppstår till följd av komponentavskrivningar. Effekten av
annuitetsberäknad hyra har inneburit ett minskat avkastningskrav på
servicenämnden om 3 mnkr.
Efter en genomlysning av gällande regelverk avseende redovisning av kostnader
för detaljplaner kommer kostnaderna att redovisas som driftkostnad istället för
investering. I budgeten har tekniska nämndens ram för rivning och sanering
och utökats till att även omfatta detaljplanekostnader.
En sänkning av internräntan innebär att verksamheternas kostnader för 2021
beräknas sjunka med sammanlagt 161 mnkr. Nämndernas kommunbidrag
justeras med motsvarande belopp.
Investeringsverksamhet
Investeringar genomförs av nästan alla Malmö stads nämnder. De två nämnder
med högst investeringsvolym är servicenämnden och tekniska nämnden.
Servicenämnden genomför investeringar framför allt i byggnader för
samhällsservice såsom skolor, förskolor, boenden samt lokaler för fritids- och
kulturverksamhet. Tekniska nämnden genomför investeringar framför allt
avseende exploatering och utbyggnad av staden. Övriga nämnder investerar i
utrustning.
Investeringsnivån för åren 2021–2023 uppgår till 9 miljarder. Fördelningen
mellan åren framgår av diagrammet nedan.

!
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Försäljningar av exploateringsmark (exklusive avsättningar i form av
gatukostnadsersättning) har beräknats till 360 mnkr per år. Under perioden
planeras inga försäljningar av anläggningstillgångar.
EKONOMISK ANALYS
Resultatutveckling
För 2021 budgeteras ett resultat om 0 mnkr. För 2022–2023 planeras en
resultatnivå om 1,25 % eller 270 mnkr respektive 275 mnkr.
Lånekvot och räntebärande nettoskuld
Räntebärande nettolån ska enligt det finansiella målet uppgå till högst 30 % av
skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning år 2021. Utifrån de planerade
resultat- och investeringsnivåerna bedöms lånekvoten understiga 30 % under
hela planperioden.

!
Vid ingången av 2021 beräknas kommunen ha en räntebärande nettoskuld om
0,7 miljarder kronor om pensionsskulden inkluderas. Under 2021 beräknas
nettoskulden öka med 1,1 miljarder kronor. Under de två kommande åren ökar
skulden med ca 0,9 miljarder kronor respektive ca 1,2 miljarder kronor till följd
av fortsatt höga investeringsnivåer.

!

Budget 2021

52

247

Finansnetto och avskrivningar
Relationen mellan finansnetto samt avskrivningar och skatteintäkter, generella
statsbidrag och utjämning skall följas. Under perioden 2021–2023 beräknas
andelen kostnader för kapitalanvändning vara relativt oförändrad på 5 %.

!
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FINANSIELLA RAPPORTER
DRIFTBUDGET
Tusentals kronor

Kommunfullmäktige
Revisorskollegiet *)
Valnämnd
Överförmyndarnämnd
Kommunstyrelse
KS anslag till förfogande
Servicenämnd
Rivning och sanering
Teknisk nämnd
Exploateringsvinster
Rivning, sanering och detaljplaner
Hamnanläggningar
Miljönämnd
Stadsbyggnadsnämnd
Bostadsanpassningsbidrag
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd
Grundskolenämnd
Förskolenämnd
Kulturnämnd
Fritidsnämnd
Hälsa- vård och omsorgsnämnd
Funktionsstödsnämnd
Arbetsmarknads- och socialnämnd
Hemlöshet
Ekonomiskt bistånd
Statsbidrag flyktingar
SUMMA NÄMNDERNA
Skatter och generella statsbidrag
Personalförsäkr/pensioner
Bolag/kommunalförbund
Räntor och utdelningar
Gemensamma anläggningar och övrigt
SUMMA KOMMUNEN

Utrymme för
BAS kostnadsökning Demografi Effektivisering
Övrigt
KB 2021
26 099
365
-1 059
25 405
12 794
230
-521
12 503
2 996
54
-122
2 928
31 395
565
-639
31 321
552 064
8 281
-56 034 21 211
525 522
116 348
2 094
25 000
-7 172
136 270
-342 000
282
-403
-2 466
-344 587
36 000
36 000
875 203
12 253
-35 498 15 942
867 900
-240 000
-30 000
-270 000
75 000
-35 000
40 000
-33 174
-8 000
-41 174
76 262
1 373
-2 329
-3 370
71 936
96 047
1 729
-3 911
-3 056
90 809
25 776
284
26 060
1 829 871
32 938
40 600
-19 034 25 044 1 909 419
4 955 740
89 203
142 400
-51 873 38 654 5 174 124
2 966 939
53 405
-45 900
-29 744 -10 783 2 933 917
520 431
8 327
4 500
-10 665
-7 495
515 098
582 043
8 149
5 153
-11 907
-1 976
581 462
3 240 206
58 324
21 645
-66 404 95 831 3 349 602
2 074 110
37 334
12 381
-21 238
9 132 2 111 719
1 890 471
34 028
38 111
-39 252 15 505 1 938 863
406 243
5 687
2 916
-8 297
406 549
898 361
9 882
9 809
-18 361
899 691
-74 000
-74 000
20 601 225
364 787
256 615
-384 463 119 173 20 957 337
-21 148 344
-124 000 -21 272 344
325 000
325 000
223 056
10 316
233 372
-213 375
-40 000
-253 375
10 249
-239
10 010
-202 189
375 103
256 615
-384 463 -45 066
0

! *) Budgetramen till revisorskollegiet beslutas av kommunfullmäktige utifrån förslagfrån KF:s presidium
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INVESTERINGSPLAN
Tusentals kronor
BUDGET
2021
UTGIFTER
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse
Teknisk nämnd
Teknisk nämnd Storstadspaketet för Malmö
Teknisk nämnd Hamnanläggningar
Miljönämnd
Stadsbyggnadsnämnd
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd
Grundskolenämnd
Förskolenämnd
Kulturnämnd
Fritidsnämnd
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnd
Funktionsstödsnämnd
Arbetsmarknads- och socialnämnd
Servicenämnd
SUMMA

PLAN
2022

PLAN
2023

PLAN
2024

PLAN
2025

PLAN
2026

TOTALT
2021-2026

1 500
900
900
900
900
900
6 000
71 000
61 000
68 000
61 000
61 000
78 000
400 000
741 000
712 000
678 000
735 000
730 000
719 000 4 315 000
166 000
228 000
628 000
738 000
407 000
520 000 2 687 000
39 000
45 000
70 000
10 000
5 000
35 000
204 000
800
800
800
800
800
800
4 800
1 350
1 350
1 350
1 350
1 350
1 350
8 100
15 000
15 000
20 000
20 000
15 000
20 000
105 000
67 500
58 500
58 500
58 500
58 500
58 500
360 000
24 000
34 000
23 000
30 000
32 000
35 000
178 000
32 000
28 500
27 500
26 500
30 500
26 500
171 500
5 600
5 200
5 500
6 500
6 500
6 500
35 800
27 000
27 000
27 000
27 000
27 000
27 000
162 000
13 000
13 000
13 000
13 000
13 000
13 000
78 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
60 000
1 600 000 1 700 000 1 700 000 1 600 000 1 600 000 1 300 000 9 500 000
2 814 750 2 940 250 3 331 550 3 338 550 2 998 550 2 851 550 18 275 200

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

600 000

600 000

600 000

600 000

600 000

600 000

3 600 000

240 000

240 000

240 000

240 000

240 000

240 000

1 440 000

100 000

100 000

100 000

110 000

110 000

110 000

630 000

73 000

106 000

270 000

336 000

180 000

244 000

1 209 000

773 000

806 000

970 000 1 046 000

890 000

954 000

5 439 000

RESULTATRÄKNING
Miljoner kronor

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

Utfall
2019
5 292
-23 312
-1 147
-19 167

Budget
2020
4 545
-24 258
-1 183
-20 896

Prognos
2020
5 251
-23 910
-1 226
-19 885

Budget
2021
4 627
-24 757
-1 209
-21 339

Plan
2022
4 641
-24 797
-1 197
-21 353

Plan
2023
4 685
-25 330
-1 192
-21 837

Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Verksamhetens resultat

14 006
5 921
760

14 489
6 319
-88

14 290
6 843
1 248

14 676
6 596
-67

15 207
6 362
216

15 803
6 269
235

269
-149
880

305
-217
0

260
-162
1 346

244
-177
0

275
-221
270

346
-306
275

0

0

0

0

0

0

880

0

1 346

0

270

275

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster
Extraordinära poster

! Årets resultat

Budget 2021
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BALANSRÄKNING
Miljoner kronor
Utfall
2019

Budget
2020

Prognos
2020

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

Materiella & immateriella anläggningstillgångar

23 413

24 935

24 595

26 081

27 704

29 724

Finansiella anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar

12 656
36 069

14 893
39 828

13 653
38 248

14 802
40 883

17 530
45 234

18 425
48 149

80
3 522

80
3 522

80
4 347

80
4 347

80
4 347

80
4 347

Summa Tillgångar

39 671

43 430

42 675

45 310

49 661

52 576

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

880
3 789
12 568
17 237

0
3 789
13 448
17 237

1 346
3 789
13 448
18 583

0
3 789
14 794
18 583

270
3 789
14 794
18 853

275
3 789
15 064
19 128

Pensionsavsättning
Andra avsättningar
Avsättningar

2 162
242
2 404

2 337
242
2 579

2 349
242
2 591

2 440
242
2 682

2 675
242
2 917

2 877
242
3 119

Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Skulder

15 469
4 561
20 030

19 053
4 561
23 614

16 393
5 108
21 501

18 937
5 108
24 045

22 783
5 108
27 891

25 221
5 108
30 329

Summa Eget kapital, Avsättningar och Skulder

39 671

43 430

42 675

45 310

49 661

52 576

Pensionsförmåner intjänade före 1998

-5 003

-5 093

-4 893

-4 674

-4 449

-4 287

Tillgångar

!

Bidrag till statlig infrastruktur
Omsättningstillgångar

Budget 2021
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FINANSIERINGSANALYS

!

Miljoner kronor

Årets resultat
Avskrivningar
Pensionsavsättning
Andra avsättningar
Ej likviditetspåverkande poster
Medel från verksamheten

Utfall
2019
880
1 147
181
-19
-624
1 565

Budget
2020
0
1 183
175
0
-240
1 118

Prognos
2020
1 346
1 226
187
0
-265
2 494

Budget
2021
0
1 209
91
0
-270
1 030

Plan
2022
270
1 197
235
0
-240
1 462

Plan
2023
275
1 192
202
0
-240
1 429

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

-141
-4
537
-1 465
308
1 205
440

0
0
240
0
364
0
604

0
0
265
0
251
547
1 063

0
0
270
0
402
0
672

0
0
240
0
430
0
670

0
0
240
0
570
0
810

Kassaflöde investeringsverksamhet

-2 153

-2 705

-2 408

-2 695

-2 820

-3 212

Räntebärande fordringar
Räntebärande lån
Kassaflöde finansieringsverksamheten

-1 985
2 421
436

-2 237
3 220
983

-997
673
-324

-1 149
2 142
993

-2 728
3 416
688

-895
1 868
973

288

0

825

0

0

0
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Malmö stad har gjort FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling
till ledstjärna för sitt lokala utvecklingsarbete. Under 2020 blir de
globala målen i Agenda 2030 en del av kommunfullmäktiges mål
och budgetprocessen.
Vi i Miljöpartiet i Malmö använder sedan 2018 de globala målen
i vår budget, för att göra det tydligt hur våra förslag bidrar till att
göra verklighet av Agenda 2030 i vår stad och i världen.
Under varje avsnitt ser du vilka av målen som våra förslag främjar.
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Ett helt och hållbart Malmö
När vi i denna budget blickar framåt mot 2021 är vi fortfarande mitt inne i en mycket turbulent
och krispräglad tid. Pandemin belyser samhällets ojämlikhet och brister, där de som har
minst drabbas hårdast och får betala med sin hälsa och trygghet. Världen går samtidigt
igenom en klimatkris. Det pågår en massutrotning av arter som hotar våra ekosystem och
våra koldioxidutsläpp spär fortfarande på klimatförändringarna. Klimatkrisens tydligaste
offer är de redan mest utsatta, djur och natur och kommande generationer. Dessa orättvisor
kommer vi aldrig att acceptera. Vi i Miljöpartiet har valt väg. Vi väljer hållbarhet och
solidaritet när andra väljer enkla svar och ställer Malmöbor mot Malmöbor.
Vi måste se att kriserna hänger ihop och att vi behöver lösa dem parallellt. Vår ohållbara
livsstil och vårt förhållningssätt till bland annat djurhållning har ökat risken för smittspridning och har gjort oss mer sårbara för pandemier. Samtidigt har coronakrisen lärt
oss att vi kan förändra vårt beteende, att politiken snabbt kan göra stor skillnad, och att vi
faktiskt kan omfördela resurser för att hantera stora utmaningar när känslan av nödläge
infinner sig. Det är lärdomar som vi behöver ta med oss i kampen mot den globala uppvärmningen. Klimatnödläget är ett faktum som vi kan göra något åt tillsammans. Om vi vill.
Vi vet att vägen till omställning och rättvisa är olika lång för oss Malmöbor, beroende på
hur många hinder vi möter på vägen på grund av klass, etnicitet, kön, funktionsförmåga
och så vidare. Vår uppgift som politiker är att utjämna skillnaderna och skapa förutsättningar för alla Malmöbor att leva värdiga liv. Därför får vi inte tappa fokus på kampen för
jämställdhet och mot rasism och diskriminering. Black lives matter-rörelsen visar att rasismen
är systematisk och djupt rotad. Även antisemitism, islamofobi, homofobi och annan diskriminering drabbar dagligen Malmöbor. Det är inte värdigt en stad där nästan alla världens
nationaliteter möts. Men vi har sett kraften i gemenskap, och vad som är möjligt när
människor kommer samman och står upp mot orättvisorna genom fredliga manifestationer,
eller när vi möts över religions- och partigränser för att fördöma Koranbränning eller när
vi samlas i synagogan för att hedra minnet av Förintelsens offer och överlevare.
Det finns inga enkla svar på dessa komplexa utmaningar, men vi får inte bli överväldigade
av uppgiften framför oss. Vi vet vad som behöver göras. Kunskapen finns och forskarvärlden
är enig, och teknologin tar stora kliv framåt. Vi folkvalda behöver ställa om systemet och
göra det lätt att göra rätt, så att vi alla kan anpassa oss till en mer hållbar livsstil. Ingen ska
lämnas efter i omställningen, och därför är mänskliga rättigheter, social rättvisa och
hållbarhet våra ledstjärnor. Tillsammans kan vi göra Malmö till en hållbar och jämlik stad.

Stefana Hoti, politisk företrädare Miljöpartiet i Malmö
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En hållbar och framtidssäkrad stad
Agenda 2030

Klimatkrisen behöver lösas här och nu. För att Malmö ska lyckas med
klimatarbetet behöver staden, politikerna, näringslivet och Malmöborna
arbeta tillsammans och göra radikala förändringar. Allt annat är att svika
de barn som växer upp nu och med all rätt är rädda för framtiden.
Malmös nuvarande miljöprogram löper ut 2020 och ett nytt program tas nu fram. Det är
viktigt att staden antar mål som både är bindande för stadens verksamheter och staden
som geografi och kan förverkligas tillsammans med Malmöborna, företagen och andra
som verkar i staden. Vi måste samarbeta för att rädda vår planet. Bara då klarar vi av att
göra de radikala förändringar som är nödvändiga för att stoppa klimatkrisen och
miljöförstöringen.
Klimatkrisen är vår tids ödesfråga. Inga andra utmaningar får så förödande konsekvenser
för vår värld, och det är bråttom. Enligt FN:s forskningspanel IPCC behöver vi minska
våra globala utsläpp av växthusgaser med 10 procent varje år för att klara 1,5-gradersmålet.
I Sverige måste vi sänka våra utsläpp från 10 till 2 ton i genomsnitt per person och år.
Det kräver både att individer och företag engagerar sig och förändrar sitt beteende, och
att det offentliga gör omfattande reformer för att gynna hållbara val och styra bort från
klimatskadliga val.
Idag kommer mer än en tredjedel av Sveriges klimatutsläpp från offentlig sektor. Det är
utsläpp som individen inte direkt kan påverka. I praktiken behöver all offentlig verksamhet
sträva efter noll klimatutsläpp för att individen ska ha något utrymme för egna utsläpp.
För att Malmö ska lyckas med klimatarbetet behövs åtgärder på flera fronter och som
involverar staden, politiken, näringslivet och Malmöborna. Ett första steg är att ta fram en
koldioxidbudget som gör det tydligt hur mycket olika delar av samhället kan släppa ut –
kommunen, företagen och invånarna. Därmed fördelas ansvaret för vem som
behöver sätta in åtgärder från koldioxidbudgeten. Ett klimatråd behöver bildas, där
politiker tillsammans med näringsliv, universitet, idéburen sektor och Malmöbor tar fram
konkreta åtgärder för att stadens utsläpp ska hållas inom koldioxidbudgeten. Vi ser också
att Malmö stad behöver ta fram verktyg och inforör att dra ner på utsläppen. Malmö stad
behöver för egen del införa styrande klimatmål som utgår fmationsmaterial för att stötta
Malmöborna och företag att göra klimatsmarta val.
Mat är en av de största källorna till utsläpp av växthusgaser. Jordbruket har stor påverkan
på kulturlandskap, ekosystem och vattendrag. Enligt FN:s klimatpanel IPCC måste
andelen vegetarisk och vegansk mat öka i den globala produktionen. Därför vill vi att
all mat som serveras ska vara ekologisk och klimatsmart. Kommunerna är stora konsumenter av livsmedel och påverkar därför även utbudet för privata konsumenter. Vi vill att
kommunens upphandlingar ställer höga krav på transporter, ekologisk produktion och
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djurskydd. Vi vill också att kommunen planerar menyerna utifrån vad som är i säsong
i närområdet, eftersom lokal ekologisk odling gynnar den biologiska mångfalden runt
Malmö.
För att detta ska vara möjligt att genomföra inom budget krävs att all mat som serveras
i kommunens regi lagas av utbildad personal. Kostnaderna hålls nere när menyerna
planeras utifrån att maten ska vara god, näringsrik och bra för miljön. Det är viktigt att
förskolan och skolan serverar god och vällagad vegetarisk mat, så att det blir naturligt
för barnen att välja vegetariska alternativ oftare. Redan idag är fem av de tio mest populära rätterna i skolan helvegetariska. Arbetet kring vegetarisk mat behöver fortsätta och
utvecklas i samråd med eleverna. Vi vill att skolmaten knyts till läroplanen så att eleverna
på ett naturligt sätt lär sig om ekologi, hållbarhet, hälsa, konsumtion och ekonomi
kopplat till den mat de äter.
Det går att göra mycket för att minska matsvinnet i stadens verksamheter, inte minst i
skolan. Vi vill se fler insatser, som att införa smakskedar, följa upp matsvinnets vikt
tillsammans med eleverna, och att skolrestaurangerna tillsammans med skolnämnderna
tar fram ett koncept för hur eleverna kan göras delaktiga i att minska matsvinnet.
Alla som växer upp, bor eller arbetar i Malmö ska kunna andas ren luft. Genom att
minska biltrafiken och ge mer plats åt kollektivtrafik har vi minskat utsläppen på de mest
utsatta gatorna. Trots det nådde staden bara ett av de 14 nationella miljömålen inför 2020.
Bilar är den största källan till utsläpp av farliga kväveoxider. Sju gånger fler människor dör
i förtid varje år till följd av trafikutsläpp som i trafikolyckor. Och barnen drabbas värst.
Den frihet som många upplever med bilen går direkt ut över andras liv och hälsa.
Biltrafiken i Malmö ska släppa ut så lite som möjligt, men omställningen av fordonsflottan
i Sverige går långsamt. För att få ner utsläppen från transporter behövs tydliga begränsningar av klimatskadliga och hälsofarliga utsläpp. Därför vill vi införa miljözoner i Malmö på två olika nivåer. Vi vill ställa krav på utsläppsnivåerna för bensin- och dieselfordon
i innerstaden, och bara tillåta de bilar som släpper ut allra minst i nybyggnadsområdena,
där det redan från början är möjligt att planera bort bilberoendet för de boende.
Staden behöver byggas så att det är lätt att leva hållbart. För att så många Malmöbor som
möjligt ska kunna göra hållbara val måste våra gemensamma medel prioritera hållbara
transportslag. Utbyggnad av kollektivtrafik är också viktigt för att öka jämlikheten och
jämställdheten. En progressiv trafikpolitik minskar klyftorna i staden. Därför vill
Miljöpartiet att staden under mandatperioden börjar bygga tio supercykelstråk, så att det
blir enkelt och går snabbt att cykelpendla. Vi vill också se spårväg i tre linjer och fortsätta
med satsningarna på prioriterad busstrafik.
Alldeles för många av kommunens tjänsteresor görs med flyg, även på korta sträckor. Vi
vill införa en resepolicy som sätter stopp för alla flygresor till Stockholm, Göteborg och
jämförbara distanser. Vi vill också ha en klimatväxlingsmodell där förvaltningarna
betalar ett tillägg för alla resor med fossila transportmedel som motsvarar 100 procent
av resekostnaden. Det betyder att en förvaltning som väljer att skicka en medarbetare på
tjänsteresa med flyg får betala motsvarande summa till en klimatpott.
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Byggsektorn är en av de största källorna till klimatutsläpp och står för cirka 20 procent av
Sveriges totala utsläpp. Byggprojekten i Malmö måste minska drastiskt sina utsläpp om vi
ska klara klimatmålen. Miljöpartiets vision är en klimatpositiv byggbransch. Därför vill
vi styra mot ett klimatneutralt byggande genom upphandling, kommunens markpolitik och
genom en nära dialog med byggbranschen. Byggbranschen har visat på en tydlig ambition
i sin färdplan för fossilfritt byggande, men där pekar branschen också på att politiken
måste sätta upp tydliga spelregler och krav för att klimatneutralt byggande ska bli konkurrenskraftigt. Vi vill att Malmö stad ansluter sig näringslivets lokala färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor 2030 (LFM30). Dessutom vill vi att det varje år ska
planeras minst två spjutspetsprojekt på kommunens mark, för att driva på utvecklingen
av klimatsmart byggande.
Miljöpartiet vill att Malmö arbetar med markanvisningstävlingar för klimatneutralt byggande, anger tydliga krav i tomträttsavtal, och anger en klimatbudget för alla kommunala
byggprojekt som utgår från byggnadernas livscykel. Allt byggande i kommunens regi ska
ha netto noll klimatutsläpp på 50 års sikt. För att underlätta detta behövs en strategi för
klimatneutralt byggande. Arbetet med detaljplaner måste också anpassas för att främja
träbyggande och nollenergihus. Därför vill vi att staden under mandatperioden tar fram
en träbyggnadsstrategi.
Barn och unga utsätts varje dag för en stor mängd kemikalier, där vissa av dem är
hormonstörande. Trots att det finns tydliga gränsvärden för kemikalieexponering så finns
det lite forskning om hur kombinationen av många olika kemikalier påverkar barnens
känsliga utveckling. Därför vill vi fasa ut farliga kemikalier från barns och ungas närmiljöer.
Förskolor ska byggas och renoveras med giftfria material. Möbler och leksaker ska inte
innehålla farliga ämnen. I stadens nuvarande strategi för att hantera kemikalier finns
det tydliga ambitioner att begränsa spridningen så att Malmöborna inte drabbas, men vi
tycker att arbetet går för långsamt. En tydligare prioritering behövs för att skydda barn
och unga mot exponering av potentiellt farliga kemikalier.
Vi föreslår kommunfullmäktige besluta:
• att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samverkan med miljönämnden ta fram en
koldioxidbudget som innefattar både stadens egna verksamheter och stadens utsläpp
i stort, och som räknar ut hur stora utsläpp kommunen, företagen och invånare kan
göra för att vi ska klara 1,5-gradersmålet.
• att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på styrande klimat- och
miljömål som utgår från ramarna i koldioxidbudgeten.
• att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta initiativ till att inrätta ett klimatråd, där
politiker tillsammans med nyckelaktörer i näringsliv, akademi och idéburen sektor,
såväl som med invånarna, driver ett offensivt och strategiskt klimatarbete med syfte
att minska klimatutsläppen tillräckligt för att stadens utsläpp ska hållas inom koldioxidbudgeten.
• att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samverkan med miljönämnden ta fram verktyg och informationsmaterial kring klimatfrågan riktat mot Malmöbor och
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företag baserade i Malmö, med syfte att ge stöd i de val som behöver göras för att
sänka utsläppen.
• att ge kommunstyrelsen i uppdrag att upprätta tydliga hållbarhetskrav för
upphandling av livsmedel.
• att ge servicenämnden i uppdrag att skapa ekonomiskt utrymme för 90 procent
ekologiska livsmedel genom att planera menyer med högre andel vegetabiliskt protein
och råvaror som är i säsong i närområdet.
• att ge skolnämnderna och servicenämnden i uppdrag att utveckla samarbetsformer
för att inkludera eleverna och skolpersonal i arbetet med hållbar mat.
• att ge servicenämnden och skolnämnderna i uppdrag att minska matsvinnet.
• att ge tekniska nämnden i uppdrag att utreda lämplig gränsdragning för miljözon 2 i
innerstaden under 2021 för införande under 2022.
• att ge tekniska nämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för miljözon 3 i
nybyggnadsområden som Nyhamnen.
• att ge samtliga nämnder i uppdrag att införa klimatväxlingsmodell för resor med
fossildrivna transportmedel som motsvarar 100 procent av resekostnaden.
• att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ansluta sig till näringslivets lokala färdplan för
en klimatneutral bygg- och anläggningssektor 2030.
• att ge servicenämnden och tekniska nämnden i uppdrag att varje år byggstarta
minst två klimatneutrala byggprojekt.
• att ge servicenämnden i uppdrag att ta fram en livscykelanalys för alla kommunens
egna byggnationer, större ombyggnationer och renoveringar och att målet för
samtliga ska vara netto noll växthusgasutsläpp.
• att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en träbyggnadsstrategi.
• att ge förskolenämnden i uppdrag att omgående byta ut alla sina PVC-golv till säkra
material.
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Organisation och ekonomi
Agenda 2030

Malmö behöver minska klyftorna och sänka klimatutsläppen.
Samtidigt har Malmö stad ett antal år med ansträngd ekonomi
framför sig. Coronapandemin har gjort situationen än svårare. För
att klara av välfärden och investera i framtiden vill vi att staden
hanterar resurserna varsamt och att skatten höjs med 30 öre.

Samhället har förändrats på flera grundläggande sätt de senaste decennierna. Det påverkar
förutsättningarna för offentlig verksamhet. Vi lever allt längre, samtidigt som det föds
många barn. Det betyder bland annat att färre behöver försörja fler. På samma gång
ökar förväntningarna på välfärden. Detta betyder att Malmö stad har ett antal år med en
stram ekonomi framför sig.
Det ekonomiska läget har blivit än mer ansträngt på grund av coronapandemin. Pandemin har lett till ökad arbetslöshet, vilket innebär minskade skatteintäkter och ökade
kostnader för ekonomiskt bistånd. Mot bakgrund av den kraftigt försämrade ekonomin
är det rimligt att använda sig av den resultatutjämningsreserv som Malmö stad har byggt
upp under goda år för att nyttja i tider när ekonomin är kärvare. Vi väljer därför att ta ut
320 miljoner ur resultatutjämningsreserven.
I Malmö stads budget för 2020 valde kommunledningen att avskaffa stadens överskottsmål. Det är bekymmersamt, för utan överskottsmålet kommer vi att behöva låna ännu
mer för att finansiera våra investeringar. Risken är att lånekvoten ökar alltför drastiskt.
Miljöpartiet anser att överskottsmålet bör återinföras så fort som det finns ekonomiskt
utrymme. Vi ser dock inte att det är möjligt under 2021.
När färre ska försörja fler blir det ännu viktigare att kommunen hanterar alla resurser
varsamt. Om staden använder sina resurser mer effektivt så blir utrymmet större för att
tillgodose nya behov. Vi vill därför ge samtliga nämnder utom skolnämnderna i uppdrag
att effektivisera sin verksamhet. Alla lokalkontrakt som går ut i närtid behöver ses över.
Taxor och avgifter behöver räknas upp så att de anpassas till den ekonomiska utvecklingen i samhället. Miljöavgifterna ska höjas. Nämnderna måste samverka bättre för att i
större utsträckning samlokalisera olika mötesplatser och staden behöver fortsätta arbetet
med att utveckla ny teknik som kan hjälpa verksamheterna att sänka kostnaderna.
Miljöpartiet har valt att undanta förskolan, grundskolan och gymnasiet från alla
effektiviseringar under 2021. Skolan är den viktigaste åtgärden för att minska klyftorna
och lyfta de stadsdelar som har halkat efter. Skolan är värd att satsa på och är prioriterad
för oss i budget för 2021. Vi föreslår en skattehöjning på 30 öre för att kunna satsa på
skolan, på klimatet och på att stärka socialtjänsten.
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För att hushålla med Malmös resurser bör delningsekonomin utvecklas. Malmö stad
måste kunna planera för vilka krav delningsekonomin ställer på detaljplanering, varudistribution och infrastruktur. Delningsekonomin medför också stora möjligheter för
arbetsintensiva tjänster som reparationer och service. För att detta ska bli verklighet
behöver staden en strategi som främjar framväxten av delningsekonomi.
Malmö behöver investera för att förhindra klimatförändringarna och samtidigt anpassa
staden till de klimatförändringar som kommer att ske. Vi vill därför att alla exploateringsintäkter utöver de som är budgeterade ska placeras i en klimatfond. Klimatfonden
ska finansiera utsläppsminskningar, samt förebygga och minimera skador orsakade av
klimatförändringarna, till exempel genom kustskydd. På sikt vill vi att samtliga exploateringsintäkter ska placeras i klimatfonden.
Vi vill att tomträttsavtal ska användas i så stor utsträckning som möjligt. För att uppmuntra
till detta vill vi erbjuda subventioner för dem som väljer att bygga blandat och hållbart
med tomträttsavtal. Vid markförsäljning ska köparen uppfylla klimat- och miljövillkor
samt sociala krav som utgår från stadens behov. Intäkterna från försäljningen ska placeras
i klimatfonden och användas till gröna investeringar.
Som arbetsgivare behöver Malmö stad se till att medarbetare och medborgare inte
drabbas av diskriminering i stadens verksamheter. Som ett led i detta har Miljöpartiet
drivit på för att alla chefer i stadens egna verksamheter utbildas i diskrimineringslagen.
Den egna verksamheten ska vara fri från sexism och staden ska alltid ge lika lön för lika
arbete. Staden ska underlätta för föräldrar så att de oavsett kön kan spendera tid med
sina barn. Både genom att uppmuntra till ett lika uttag av föräldraledighet och ge medarbetarna stor möjlighet att påverka sin arbetstid. Dock ska utgångspunkten vara trygga
anställningar. Målsättningen är att alla ska erbjudas heltid och tillsvidareanställningar.
Malmö stad behöver också aktivt verka för att även chefs- och beslutsfattarleden speglar
stadens demografi och mångfald.
Vi föreslår kommunfullmäktige besluta:
• att ge samtliga nämnder i uppdrag att effektivisera sin verksamhet.
• att kommunfullmäktige fastställer den kommunala skattesatsen på 21.54 procent.
• att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta en strategi för hur kommunen kan
gynna framväxten av delningsekonomi i staden.
• att samtliga intäkter från exploateringar utöver det som är budgeterat ska avsättas till
en klimatfond.
• att ge tekniska nämnden i uppdrag att i alla kalkyler väga in värdet av ekosystemtjänster.
• att ge tekniska nämnden i uppdrag att ta fram en modell för subventioner för byggherrar som bygger blandat och hållbart med tomträttsavtal.
• att ge samtliga nämnder i uppdrag att konkretisera och genomföra aktiva åtgärder
utifrån diskrimineringslagen.
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Ett levande hav
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Vi vill se ett Öresund som är rent från skräp och med ekosystem
som blomstrar. Malmös kanaler ska vara inbjudande både för in
vånarna och vattenlevande växter och djur. Miljöpartiet vill rädda,
vårda och återställa stadens vattenmiljöer.

En stor mängd plastskräp hamnar varje år i Öresund och nöts ner till mikroplaster.
Plaster och kemikalier som sprids i våra hav och vattendrag påverkar djur- och växtlivet
under ytan och hotar våra ekosystem. Det är mycket viktigt att Malmö minskar mängden
plast och läkemedelsrester som hamnar i vattnet från vår stad. Det största läckaget av
mikroplaster kommer från däckrester och slitage av vägmarkeringar. Vi vill se en samlad
strategi för att minska utsläppen av mikroplaster från trafiken i staden. Vi tycker också
att stadens förvaltningar bara ska få använda engångsartiklar som är icke-fossila och
nedbrytbara.
Vi vill att Malmö stad tar ett nytt grepp kring vatten som dryck. Vi vill både att staden
ser till att det finns kranar att fylla på vatten från, och att staden arbetar med att få ner
mängden förpackat vatten och kranmärker verksamheten.
Öresund är Malmöbornas största vatten i närområdet. Samtidigt gränsar Öresund i
förlängningen till många andra länder. Därför är samarbete och internationellt skydd avgörande för att effektivt skydda Öresund. Vi vill att Malmö stad startar de förhandlingar
och det påverkansarbete som krävs för att göra Öresund till ett av Unescos biosfärområden,
för att uppmärksamma de värden som finns där. Vi vill att staden ser över möjligheten
att göra delar av Öresund till ett naturreservat för att öka kunskapen och förståelsen för
Öresunds flora och fauna.
Ålgräsängarna är mycket viktiga för den biologiska mångfalden i våra strandområden.
Där lever ett stort antal marina djur och växter, och ålgräset fungerar som barnkammare
åt fiskar och kräftdjur. Ålgräset längs Malmös kustremsa har börjat återhämta sig, men vi
vill förbättra förutsättningarna genom att skapa fler biotopsskyddsområden för
ålgräsängar.
Malmö har även andra blåa tillgångar. Stadens kanaler har länge dragits med nedskräpning,
dålig vattenkvalitet och avlopp som bräddas. Det är hög tid att se Malmös kanaler som
tillgångar. Vi vill se kanaler som är rena nog att bada i, med ett rikt djur- och växtliv, och
som är tillgängliga för Malmöbor och besökare att strosa kring, paddla i eller sola längs
med. Vi tror att det finns potential för fler verksamheter som kaféer och restauranger att
etablera sig längs kanalerna, om de tillgängliggörs för fler. Därför vill vi vill ta fram en
handlingsplan för att utveckla Malmös kanaler, med avstamp i planen för gröna och blåa
miljöer.
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Vi föreslår kommunfullmäktige besluta:
• att ge tekniska nämnden i uppdrag att ta fram en strategi för att minska utsläppen av
mikroplaster från trafiken i staden.
• att ge kommunstyrelsen i uppdrag att under 2021 upphandla ramavtal för fossilfria
och nedbrytbara engångsartiklar.
• att ge tekniska nämnden i uppdrag att installera dricksfontäner och kranar på
offentliga platser.
• att ge kommunstyrelsen i uppdrag att påbörja en plan för hur Öresund kan bli ett av
Unescos biosfärområden och med stöd av miljönämnden leda arbetet med en hållbar
utveckling av Öresund.
• att ge tekniska nämnden i uppdrag att verka för att delar av Öresund ska skyddas
som naturreservat.
• att ge tekniska nämnden i uppdrag att inrätta fler biotopsskyddsområden för
ålgräsängar.
• att ge tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en
handlingsplan för hur Malmös kanaler kan renas och tillgängliggöras för Malmöborna.
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Ett grönare och artrikare Malmö
Agenda 2030

En grön stad med träd och växtlighet är det bästa skyddet mot
skyfall, översvämningar och värmeböljor på grund av klimat
förändringarna. Vi vill minska andelen betong och asfalt och skapa
gröna stråk genom staden för att öka den biologiska mångfalden.
Klimatförändringarna är ett faktum och de närmaste decennierna kommer vi att behöva
rusta staden mot framför allt skyfall, översvämningar och värmeböljor. Träd binder
vatten och ger skugga, sänker temperaturen i staden och är hem för de fåglar, djur och
insekter som våra ekosystem behöver. Malmös trädbestånd har farit illa av sjukdomar
under många år. Därför vill vi sätta ny fart på återplanteringen av en bred variation av
arter. Målet är 10 000 nya träd under mandatperioden. Träd behövs både i våra parkmiljöer
och längs med våra gator, i mikroparker där det tidigare varit parkeringsplatser, och på
kvartersmark. Vi vill uppdatera Malmös trädplan och öka takten på trädplanteringen.
Våra parker och grönytor behöver en större biologisk mångfald än de stora monokulturer
som gräsmattor utgör. Vi vill se mer vildväxande och ängslik natur, med blommor och
örter som lockar humlor, bin och andra insekter. Parkerna behöver också bilda sammanhängande stråk för att djur och insekter ska kunna ta sig från ett ställe till ett annat. Det
är viktigt för att vi ska ha kvar en stark stam av pollinerare i staden. Vi vill se en kartläggning av stadens pollineringsinfrastruktur för att kunna identifiera och korrigera länkar
som saknas i översiktsplanen.
Arbetet med att se över och uppdatera Malmös naturvårdsplan har påbörjats. Utvärderingen
av planen från 2012 visar att 20 procent av de utpekade områdena har fått försämrade
naturvärden under perioden. Det är nödvändigt att Malmö växer inåt och förtätas för att
staden ska klara klimatmålen, men det innebär samtidigt ett stort ansvar för att säkerställa att vild natur fortsatt får plats i staden. Bara då garanteras att den biologiska mångfalden utvecklas, inte utarmas. Vi vill se ett starkare skydd av särskilt viktiga områden
utifrån den nya inventeringen och det förslag på områden som arbetas fram. Ett sätt att
skydda områden är att bilda fler lokala naturreservat. Vi ser gärna att till exempel Husie
mosse, Lernacken och delar av Norra Hamnen får detta skydd.
För att fördröja vattnet och klara översvämningsrisken vid skyfall krävs större öppna
ytor. För att undvika bräddning i avloppssystemen krävs öppen dagvattenhantering. Vi
vill att diken och regnbäddar byggs för att ta hand om dagvatten, tillföra grönska i gatumiljön och skapa mervärden i form av möjligheter till rekreation. Vi vill också se över
stadens hårda ytor och ta fram en strategi och en handlingsplan för hur dessa kan gestaltas
för mer grönska, fler ekosystemtjänster och större biologisk mångfald.
För att öka grönskan är det avgörande att staden samarbetar med privata fastighetsägare.
Vi kan inte satsa stora pengar på grönska i den offentliga miljön om de privata fastighets-
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ägarna samtidigt täcker allt mer av stadens yta med asfalt och betong. Vi vill därför ta
fram en modell som ger starkare incitament att omvandla hårdgjorda ytor på kvarters
mark till gröna ytor. Vi vill också öka andelen grönyta vid nybyggnation.
Vi vill omvandla de breda infartslederna till lummiga stadsgator med sänkt hastighet,
cykelbanor, kollektivtrafikkörfält, planteringar och nya stadskvarter. Vi har framgångsrikt drivit igenom att Pildammsvägen ska smalnas av. Nu vill vi gå vidare med använda
de tomma ytorna intill till exempel Lorensborgsgatan och Amiralsgatan till arbetsplatser,
supercykelstråk och tusentals nya bostäder. När vi omvandlar Kirseberg och Östervärn,
och när Nyhamnens stora asfaltsöken förvandlas till skolor, förskolor och parker i en
myllrande stadsdel, ger vi plats till både människor, växter och djur att leva i staden.
När Malmö växer behövs fler bostäder, utan att vi bygger på Sveriges bästa åkermark och
utan att biltrafiken tillåts svälla. När klimatförändringarna gör det svårare att odla i södra
Europa blir det än viktigare att värna den bördiga marken som omger vår stad. Staden
kan växa inåt i många decennier. I hela Malmö finns döda ytor som går att omvandla till
grönska, bostäder, samvaro och företagande.
Vi föreslår kommunfullmäktige besluta:
• att ge tekniska nämnden i uppdrag att genomföra en omfattande åter- och nyplantering av träd med syfte att nå 10 000 nya träd netto under mandatperioden.
• att ge tekniska nämnden i uppdrag att ta fram och genomföra konkreta aktiviteter
för att öka naturvärdena i Malmös parker genom att omvandla en större andel av
gräsytorna till vild och ängslik natur i snabbare takt.
• att ge tekniska nämnden i uppdrag att ta fram och genomföra konkreta aktiviteter
för att öka naturvärdena på bullerzoner och vägrenar i Malmö genom att omvandla
en större andel av gräsytorna till vild och ängslik natur.
• att ge miljönämnden, tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden i uppdrag
att gemensamt kartlägga stadens pollineringsinfrastruktur, ta fram en pollineringsplan och åtgärda felande länkar i översiktsplanen.
• att ge tekniska nämnden i uppdrag att utreda och föreslå fler naturreservat.
• att ge tekniska nämnden i uppdrag att vid varje åtgärd i det befintliga vägnätet, samt
vid nyanläggning av gator, utforma vägen med öppen dagvattenhantering med rekreationsvärde för en ökad grönska och bättre beredskap för skyfall i staden.
• att ge tekniska nämnden i uppdrag att ta fram en strategi och plan för hur hårda
ytor kan omvandlas till grönytor.
• att ge stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden i uppdrag att föreslå en
starkare incitamentsmodell för mjuka ytor och mer grönska hos privata fastighets
ägare, samt reviderar och vidareutvecklar riktlinjerna för grönytefaktor i detalj
planeringen av nybyggnation.

13

Ett grönare och artrikare Malmö
265

• att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att fortsätta arbetet med planprogrammen
för Lorensborgsgatan och Amiralsstaden med syfte att omvandla dess infartsleder till
stadsgator med höga stadskvaliteter och hög andel grönska.
• att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att snarast omvandla återstående infartsleder till stadshuvudgator.
• att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att i den kommande aktualiseringen av
Översiktsplan för Malmö stad säkerställa att ingen ny åkermark tas i anspråk för
andra ändamål.
• att ge stadsbyggnadsnämnden, miljönämnden och tekniska nämnden i uppdrag
att kartlägga stadens pollineringsinfrastruktur för att identifiera och åtgärda gröna
länkar som saknas, samt inkorporera dem i översiktsplanen.
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Sol, vind och vatten
Agenda 2030

Malmös energi ska vara 100 procent förnybar år 2030. Vi vill
bygga ut den lokala produktionen av energi från sol och vind, och
göra det enklare för privatpersoner och företag att vara med i
klimatomställningen.
Malmö har under delar av året brist i eltillförseln på grund av förseningar i utbyggnaden
av elnätet. Det riskerar bland annat att försvåra en nödvändig omställning av fordonsflottan
från fossila bränslen till elfordon. För att lösa bristerna i överföringskapacitet behöver
elnätet byggas ut snabbare, men framförallt behöver vi öka den lokala produktionen av
förnybar energi. Att öka andelen lokalt producerad förnybar energi är en av de viktigaste
faktorerna för att minska klimatbelastningen från vår stad.
Malmö stad har ett mål om att hela staden ska förses med 100 procent förnybar energi
2030. Redan i dag använder Malmö stads egna verksamheter enbart förnybar energi, och
från 2020 kommer även all fjärrvärme att vara förnybar. Men för att målet ska uppnås för
Malmö som helhet krävs en kraftfull utbyggnad av lokal produktion av solel, vindkraft
och biogas. Solenergi ger möjlighet till både små- och storskalig produktion. Miljöpartiet
vill att Malmö stad försörjs till 15 procent av solel 2030. För att nå detta mål måste staden
gå före och säkerställa att 15 procent av verksamheternas energibehov försörjs av sol
energianläggningar på stadens egna fastigheter. Vi vill starta utbyggnaden av solceller
omedelbart. Privata hushåll och fastighetsägare är nödvändiga aktörer i energiomställningen. Därför är det viktigt att staden fortsätter att förbättra och förenkla processerna
kring installation av solelsanläggningar.
Även om det är just solenergi som diskuteras mest idag har vindkraften utvecklats snabbt
de senaste åren, både i kostnadseffektivitet och energieffektivitet. Vi vill därför att Malmö
stad åter börjar investera i egna vindkraftverk. Egenproducerad vindkraft sparar pengar
för kommunens verksamheter, samtidigt som den tillför förnybar energi i elsystemet. Vi
vill också att staden inleder en dialog med Länsstyrelsen om att göra det möjligt för fler
vindkraftverk inom Malmös geografi, särskilt på ytor längs med Yttre Ringvägen som är
både vindutsatta och bullerutsatta och därför lämpliga för vindkraftproduktion.
För att minska klimat- och miljöpåverkan så räcker det inte att den energi som Malmö
använder är förnybar. Den måste också användas effektivare. Därför vill vi omgående
byta ut energislukande anläggningar för uppvärmning av stadens fastigheter och ersätta
dem med klimateffektiv teknik. Vi vill också att Malmö ska arbeta för att bli den ledande
kommunen i Sverige inom energieffektivisering.

15

Sol, vind och vatten
267

Vi föreslår kommunfullmäktige besluta:
• att ge servicenämnden i uppdrag att fortsätta installationen av solenergianläggningar på Malmös stads fastigheter med syfte att 15 procent av energibehovet försörjs av solel 2030.
• att ge servicenämnden i uppdrag att bygga fler egna vindkraftverk och öka takten i projekteringen.
• att ge servicenämnden i uppdrag att inventera vilken typ av uppvärmning som används i
stadens fastigheter och ta fram en plan för att snarast installera klimateffektiva anläggningar.
• att ge servicenämnden i uppdrag att utreda en målnivå för att Malmö ska bli den ledande
svenska kommunen inom energieffektivisering.
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Större rörelsefrihet för Malmöborna
Agenda 2030

Det ska vara säkert och gå snabbt att ta sig fram till fots, med cykel
eller kollektivt. Vi vill göra det enkelt att resa hållbart i Malmö och
regionen och vill därför ha fler supercykelvägar, spårvägar och
p-hus för cyklar och elbilar.
Att göra Malmö till en stad som prioriterar gång-, cykel- och kollektivtrafikanter gynnar
jämställdheten och jämlikheten. Förflyttning som inte kräver bil gör att fler kan ta sig
fram oavsett ålder, ekonomi eller fysiska förutsättningar. För att trafiken i Malmö ska bli
jämställd och jämlik måste vi bygga ut cykelinfrastrukturen, göra stadsrummet gångvänligt och göra kollektivtrafiken pålitlig. Miljöpartiet vill ta ett helhetsgrepp kring trafiksystemet i staden, och ge kollektivtrafik, gångtrafikanter och cykel företräde. Därför vill vi
att Malmös trafik- och mobilitetsplan tydligt tar ställning för minskad andel resor med
bil.
Satsningar på cykling är positiva både för folkhälsan och för samhällsekonomin. För att
underlätta cykelpendling vill vi bygga tio nya supercykelstråk. Stråken är raka, breda,
enkelriktade och nivåskilda från gångbanorna. Där kan olika grupper cykla säkert och
bekvämt genom Malmö – snabba cykelpendlare, små barn som precis har lärt sig cykla,
och de som är på väg hem från affären med lådcykel.
Cykelöverfarter ger cyklister företräde framför bilister och underlättar för dem som väljer att resa hållbart. Miljöpartiet tycker att cyklar borde vara prioriterade i alla korsningar,
och vi vill bygga 100 nya cykelöverfarter under mandatperioden. Det behövs även en
kraftig satsning för att bygga ihop det befintliga cykelnätet. Vi vill att staden tar fram
ett nytt cykelprogram som tar ett helhetsgrepp kring stadens satsningar på cykelinfra
struktur.
Cyklar behöver parkeras, men idag finns det allt för få stöldsäkra cykelparkeringar.
Därför vill vi ta fram en handlingsplan för hur behovet av cykelparkering ska tillgodoses.
Inte minst genom att använda de parkeringshus som redan finns för bilar, men som sällan
ger utrymme för cykelparkering. Vi vill även bygga många fler mobilitetshus som har fler
funktioner än traditionella p-hus, som till exempel cykelparkering, laddinfrastruktur för
elbilar, uthyrning av cyklar och elskotrar, verkstäder och solceller på taket.
Det är nödvändigt att bygga ut kollektivtrafiken i den växande staden. Biltrafik är skrymmande och tvingar staden att bre ut sig på åkrarna, vilket i sin tur driver fram ännu mer
biltrafik. Istället behöver kollektivtrafiken bli så punktlig, pålitlig och turtät att den blir
ett attraktivt alternativ för fler. Vi vill bygga spårväg i Malmö, med tre linjer till att börja
med. De utgör ryggraden i det trafiksystem vi vill se. Spårvägen vill vi komplettera med
ett större nät av stora elbussar i egna körfält och ett finmaskigt nät av vanliga biogasbussar.
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En stor del av trafiken i Malmö består av pendling in och ut ur staden. Idag har Malmö
inpendling med tåg från två håll – stambanan från Lund och Trelleborgsbanan. Inom
kort öppnar även Lommabanan norrifrån. För att minska biltrafiken österifrån vill vi
driva på för att staten och regionen ska återuppbygga Simrishamnsbanan. Vi vill även se
en spårutbyggnad söderifrån, som förbinder Malmö med Vellinge. Med spårförbindelser
i fem riktningar ökar valfriheten för inpendlare.
Det finns en politisk diskussion om tunnelbana i Malmö, ofta kopplad till utbyggnaden
av Köpenhamns Metro. Vi har inget emot idén i sig, men vi känner en stor oro för att en
framtida tunnelbana tränger ut satsningar på kollektivtrafiken som behövs idag. Malmö
håller på att växa ur sin kapacitet för hållbart resande, och det måste lösas nu. Annars
riskerar vi att bygga in ett bilberoende resande som får förödande konsekvenser för
klimatet. Vi ser inte heller någon motsättning i att bygga både spårväg och tunnelbana.
Framtidens trafik i Malmö behöver erbjuda infrastruktur för gång, cykel, små bussar,
stora bussar, spårväg – och på sikt eventuellt en tunnelbana.
Investeringar i infrastruktur är dyra, och det är inte rimligt att Malmöborna ensamma
ska fortsätta att betala för den infrastruktur som krävs för att möta den ökande inpendlingen. Därför vill vi införa trängselavgifter för bilar in i Malmö. Enligt en tidigare beräkning skulle trängselavgifter ge uppemot 500 miljoner kronor i intäkter om året. Vi vill
att Malmö driver frågan om trängselavgift i Malmö gentemot regeringen.
Elbilar tar lika stor plats som andra bilar, men orsakar mycket mindre utsläpp. Det är
därför angeläget att stimulera utvecklingen för en större andel elfordon i staden. För att
underlätta möjligheten att ladda sin bil vill vi se en större andel parkeringsplatser med
laddmöjlighet i parkeringshus och garage. Vi vill att det år 2030 ska gå att ladda bilen på
50 procent av alla parkeringsplatser i p-hus, samt motsvarande andel i garage i MKB:s
hus. Vi vill att parkering i första hand sker i mobilitetshus, och att den som parkerar själv
får bära sina kostnader. Vi anser också att markvärdesökningen i Malmö motiverar en
höjning av parkeringsavgifterna och vill därför höja avgifterna under 2021 samt införa
parkeringsavgift i all delar av staden.
Vi föreslår kommunfullmäktige besluta:
• att ge tekniska nämnden i uppdrag att färdigställa tio nya supercykelstråk i Malmö.
• att ge tekniska nämnden i uppdrag att påbörja arbetet med att bygga 100 nya
cykelöverfarter i Malmö under mandatperioden.
• att ge tekniska nämnden i uppdrag att ta fram ett nytt cykelprogram som tar ett
helhetsgrepp kring stadens cykelnätverk.
• att ge tekniska nämnden tillsammans med Parkering Malmö uppdrag att ta fram en
handlingsplan för att tillgodose behovet av cykelparkeringar fram till 2030.
• att ge stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och Parkering Malmö i uppdrag
att bygga fler mobilitetshus.
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• att ge kommunstyrelsen uppdrag att verka för ett skyndsamt införande av trängsel
avgifter i Malmö.
• att genom ägardirektiven ge Parkering Malmö och MKB i uppdrag att säkerställa att
50 procent av parkeringsplatserna i parkeringshus och garage i respektive bolags ägo
möjliggör för laddning av eldrivna fordon senast 2030.
• att ge tekniska nämnden i uppdrag att höja parkeringsavgifterna under 2021 samt
införa parkeringsavgift i hela staden.
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Malmö ska vara en stad som uppmuntrar till lek och rörelse,
där barn kan gå, cykla och springa utan att hotas av
framrusande bilar. Vi vill att det ska finnas gröna skolgårdar
med gott om plats i hela staden.
Vi lever i en tid där stillasittandet ökar. Barn och unga rör sig allt mindre och det får
allvarliga negativa effekter på deras hälsa och välmående. För att främja fysisk aktivitet
behöver stadsrummet utformas så att barn uppmuntras att röra sig. Det kan vara genom
trygga gatumiljöer där barn kan gå, cykla och springa, utan att riskera trafikskador från
framrusande bilar. Det kan också vara genom att utforma offentliga miljöer så att de
tillåter och lockar till lek och stoj. Barn som rör sig naturligt i vardagen har också lättare
att ta till sig undervisningen. Tyvärr har vi under lång tid istället sett att allt fler barn
skjutsas allt kortare sträckor till skolan. Det uppstår en ond cirkel när den otrygga trafiksituation kring skolorna gör att fler föräldrar väljer att köra sina barn, vilket i sin tur gör
trafiksituationen ännu mer osäker. Det är en trend som måste brytas.
Barn och unga ska kunna gå och cykla till skolan utan att utsättas för hetsig biltrafik.
Därför vill vi att bilfria zoner ska vara regel närmast skolor. Den som behöver lämna
barn med bil ska parkera en bit bort och gå med barnet de sista meterna. Vi vill utöka
området med hastighetsbegränsningen 30 km/h kring skolorna för att göra barnens väg
till skolan säkrare. Vi vill även placera ut fler farthinder där det behövs för att hålla nere
hastigheterna och öka trafiksäkerheten.
Skolgården är en av få platser i staden som är reserverad för barns lek och rörelse. En
rymlig och varierad skolgård gör det möjligt för barnen att prova och utveckla sina
förmågor och vara fysiskt aktiva. Den gör att barnen rör sig mer, rörelse som inte kan
kompenseras varken av lärarledd rörelse eller att skolpersonal följer med barnen till en
närliggande park. Barnens spontana och lustfyllda lek ger bäst fysisk aktivitet.
Malmö stads riktlinjer för friytor är redan i minsta laget, skapade för att fungera i en
växande stad. Barns yta för lek på förskole- och skolgårdar har under lång tid minskat
i hela Sverige, och mest i storstäderna. De riktlinjer för friyta som togs fram på vårt
initiativ sätter en tydlig lägsta gräns för friyta på 30 kvadratmeter per förskolebarn. Vi
kan tyvärr konstatera att möjligheten till undantag ner till 25 kvadratmeter har använts
alltför lättvindigt. Vi vill se en åtstramning av riktlinjerna så att alla förskolor och skolor
har tillräcklig friyta.
Malmö kan stoltsera med många roliga och genomtänkta temalekplatser som lockar
barn och vuxna över hela staden. Lekplatser har fördelen att de inte kräver utrustning
eller medlemskap, vilket innebär ökad social jämlikhet. Men Malmös lekplatser kan
inspireras ännu mer av kunskapen kring hur barn rör sig i naturmiljöer. Forskning från
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SLU Alnarp visar att utemiljöns utformning kan stimulera barnen till mer rörelse. Träd
kan bli naturliga klätterställningar, buskage kan bli kojor, och kullar och backar kan
uppmuntra till vilda lekar. En miljö med tåliga växter, intressanta insekter och mycket
naturligt material väcker barnens nyfikenhet och kreativitet. Den sporrar barnen att
utforska och hitta på nya lekar. Vi vill se en fortsatt utveckling av lekplatserna med starkare
anknytning till natur och miljö. Vi vill också se över möjligheten att etablera lekplatser
som är roliga även vid regn och rusk. Vi vill även tillgänglighetsanpassa samtliga stadens
befintliga lekplatser. Malmö har idag en bygglekplats som har besökts av tiotusentals
barn, men den är hotad. Vi vill permanenta verksamheten på Guldängens bygglekplats
och öppna den för allmänheten på ett tydligare sätt än idag. Torups bokträdgård är en
mycket uppskattad verksamhet som bland annat används av förskolor som har bristfälliga
friytor. Vi vill ge fler barn möjlighet att komma i kontakt med naturen och få tillgång till
naturpedagogik. Därför vill vi utveckla Torups bokträdgård och öka kapaciteten.
Biltrafiken begränsar barnens rörelsefrihet kraftigt och skapar otrygghet. Bullret och
avgaserna påverkar deras hälsa. Samtidigt har barnen nästan ingenting att säga till om
hur staden utformas. Därför vill vi stärka barns inflytande över stadsutvecklingen i enlighet
med barnkonventionen. Var femte Malmöbo är barn. Alla barn har rättigheter men det
är svårt för alla barn att hävda sin rätt och navigera i olika system som är byggda utifrån
vuxenperspektiv. Därför vill vi skapa förutsättningar för etablering av en barnrättsbyrå i
Malmö som stöttar barn genom att erbjuda socialt och juridiskt stöd samt råd och praktisk hjälp i frågor som rör barnets rättigheter.
Vi föreslår kommunfullmäktige besluta:
• att ge tekniska nämnden i uppdrag att ta fram en rapport om hur barns aktivitet i
stadsrummet kan öka.
• att ge tekniska nämnden i uppdrag att som regel införa bilfria zoner i området närmast Malmös skolor och att utanför den bilfria zonen införa en utökad 30-zon kring
skolan så att skolvägen blir säkrare för barn som tar sig till skolan för egen maskin.
• att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att se över och skärpa riktlinjerna för friyta
vid förskolor och skolor med syfte att 30 respektive 15 kvadratmeter friyta för barnen
följs.
• att ge tekniska nämnden i uppdrag att tillgänglighetsanpassa befintliga lekplatser.
• att ge servicenämnden i uppdrag att tillgänglighetsanpassa stadens mötesplatser.
• att ge kommunstyrelsen i uppdrag att permanenta Malmös bygglekplats.
• att ge förskolenämnden i uppdrag att utveckla och öka kapaciteten på Torups
bokträdgård.
• att ge tekniska nämnden i uppdrag att utöka tålig och lekvänlig växtlighet i befintliga
lekplatsers närområde och att se över att alla lekplatser har ett fullgott solskydd.
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• att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att leda och samordna arbetet med berörda
nämnder för att involvera unga i stadsutvecklingen.
• att ge kommunstyrelsen i uppdrag att inleda en dialog med civilsamhället och
påbörja etablering av en barnrättsbyrå i Malmö.
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I Malmö ska alla barn ha samma möjligheter att forma sin framtid.
Vi vill ha en jämlik skola som ger alla elever samma chans att lära,
utvecklas och må bra. Det ska inte spela någon roll vilken stadsdel
du bor i eller vilken utbildning dina föräldrar har.
Alla barn har rätt till en god utbildning som utgår från individens förutsättningar och
behov. Förskolan och skolan ska rusta barnen för att delta i samhället och demokratin,
och lägga grunden för ett livslångt lärande. Den svenska skolans största utmaning är
ojämlikheten. I vissa skolor går framförallt barn med högutbildade föräldrar och i andra
skolor går barn som bara har varit en kort tid i Sverige. Det är viktigt att både kommunen
och staten fördelar sina resurser på ett sådant sätt att det motverkar skillnaderna i elevernas
förutsättningar. Många elever i Malmös skolor kommer från studieovana hem och barn
fattigdomen är utbredd. Av det elever som inte klarar av kunskapskraven är den stora
majoriteten pojkar. Behovet av stöd är stort och skolan behöver mer resurser. Därför gör
vi en storsatsning på skolorna i Malmös mest socioekonomiskt utsatta områden. Grundskolenämnden får mer pengar för att kunna anställa fler lärare och andra vuxna i skolan,
ge tidiga stödinsatser, erbjuda mer modersmålsundervisning och studiehandledning på
modersmålet samt anställa fler kuratorer, sjuksköterskor och specialpedagoger.
Skolsegregationen är ett hinder för skolans kompensatoriska uppdrag. Den gör att
elever från studieovana hem begränsas i sina möjligheter att lära och utvecklas. Vi vill
se en utveckling där fler elever kan välja skola utifrån sina individuella önskemål och
behov. Staden har sett till att elever kan få busskort så att även fattiga barn har möjlighet
att ta sig till en skola längre bort. Staden har också en ambition om centralt placerade
högstadieskolor. Vi vill att de satsningarna fortsätter. Utöver det vill vi att Malmö ska
ansöka om att bli testkommun för att reservera 10 procent av platserna på varje skola för
nyanlända elever.
Förskolan spelar en viktigt roll för jämlikhet mellan barn. Inte minst är det viktigt för
nyanlända barn att snabbt börja förskola för att få struktur och öva svenska. Vi vill därför
satsa på att fler barn ska gå i förskola, genom att öka den uppsökande verksamheten, öka
antalet familjecentraler och erbjuda svenskundervisning för föräldralediga på öppna
förskolan. Miljöpartiet vill också på sikt minska barngrupperna, med start i de lägre
åldrarna. Färre barn i barngruppen innebär att förskolans personal har mer tid att möta
varje barn. Förskollärare och barnskötare är kvinnodominerade yrken. För att rusta
barnen bättre för skolan och förbättra arbetsmiljön i kvinnodominerade yrken vill vi
göra en omfattande satsning på förskolorna i stadens utsatta områden.
Barn som tillhör de nationella minoriteterna har rätt att få utveckla sitt minoritetsspråk.
Det finns ett stort värde för flerspråkiga elever i att få utveckla ett starkt modersmål,
både för att stärka den kulturella identiteten och för inlärningen av svenska och andra
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skolämnen. Därför vill vi återinföra modersmålsundervisning för nationella minoriteter
i förskoleklass.
Föräldrarnas aktiva intresse för barnens skolgång har stor betydelse för skolresultatet.
För många föräldrar i Malmö är detta en självklarhet, men för den som själv inte har
så lång utbildning kan skolan uppfattas som svårtillgänglig. Vi ser ett stort behov av att
skolan ser och möter föräldrars tvekan inför skolorganisationen och arbetar aktivt med
att sprida kunskap om skolan och engagera föräldrarna i barnets utbildning.
Skolarbetet behöver rymmas inom ramen för skoltiden för att skapa balans mellan
barnens uppstyrda tid och fritid, och för att säkerställa att barns utveckling i skolan inte
är beroende av föräldrarnas utbildningsnivå. Vissa hemuppgifter som är av mer självgående
karaktär kan självklart göras hemifrån, till exempel läsning eller repetition. Utöver det
vill vi att skolan planerar utbildningen så att barnens arbetsdag är slut när skolan är slut.
På så sätt får barn tid för fritidsaktiviteter och återhämtning, samtidigt som stressen
minskar och effektiviteten under skoltimmarna ökar.
Den psykiska ohälsan ökar bland Malmös barn och unga. Trenden syns både hos
flickor och pojkar, men det är betydligt fler flickor som säger att de har fysiska eller
psykiska symtom. Skolans personal och elevhälsovården möter dessa barn och kan
sätta in tidiga insatser för att öka deras välbefinnande, genom att förebygga stress och
stödja dem att klara utbildningens mål. Därför vill vi satsa på arbetet mot psykisk
ohälsa hos eleverna. Detta kan framgångsrikt kombineras med en fortsatt utveckling
av sex- och samlevnadsundervisningen och ett större fokus på att se och upptäcka hedersstrukturer. Vi vill att samtliga skolnätverk och digitala enheter har porrfilter. Vi ser
också att både förskolan och skolan behöver fortsätta arbeta med att stärka barnens
medvetenhet och kunskap kring genus, kroppslig integritet, samtycke, HBTQ-frågor
och förhindrandet av kränkningar.
Det är viktigt med tidiga insatser för att fånga upp barn som befinner sig i riskzonen, för
att undvika både mänskligt lidande och stora samhällskostnader på sikt. Därför behövs
en stärkt samverkan mellan förskola, socialtjänst och barnavårdscentraler, med gemensamma satsningar och prioriteringar för de minsta barnen. Familjecentralerna är ett
viktigt verktyg för att uppnå en sådan samverkan och vi vill se en fortsatt utbyggnad av
verksamheterna i fler områden i Malmö. Vi vill också att familjecentralerna och öppenvården erbjuder insatser till föräldrar som har behov av stöd i föräldrarollen.
Varje barn i Malmö har rätt att utvecklas i sin egen riktning, utan oro för omgivningens
åsikter eller fördömanden. Vi vill att skolan ska vara en fristad där eleverna får verktyg
att tryggt utveckla sina personligheter självständigt, fria från hämmande könsroller och
förväntningar. Då är det viktigt att skolans anställda har kompetens att kunna stötta
barnen och ungdomarna. Miljöpartiet vill därför stärka kunskapen om normkritik och
genusperspektiv hos lärarna. Genuspedagogiken har en viktig roll i att bryta machoidealet
som kan få allvarliga konsekvenser för barnets framtid.
Sex- och samlevnadsundervisningen är framför allt till för att alla barn ska känna till
sina rättigheter och vad sex och samlevnad innebär. I en hederskontext där myter om
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kropp och normer kring oskuld florerar, är det viktigt att unga personer får en bra och
heltäckande undervisning kring sex och samlevnad. Men även utanför hederskontexter
fostras både flickor och pojkar in i begränsande könsroller. Därför behöver sexualundervisningen utvecklas så att den inkluderar allt från olika könsnormer och samtycke, till
sexuella trakasserier.
I en situation där barn behöver bo på skyddat boende finns det en stor risk för att
skolgången störs eller avbryts helt. Rätten till utbildning är en av de viktigaste skydds
faktorerna för ett barn och skapar stabilitet i en kaotisk tillvaro. Därför är det särskilt
viktigt att säkerställa att barn som bor på skyddade boenden får anpassat stöd så att de
inte halkar efter i skolan.
En fungerande skolgång är en av de största skyddsfaktorerna för alla barn, men är särskilt
viktig för barn som är i samhällets vård då de är utsatta för fler riskfaktorer. Utöver
lyckad skolgång är meningsfull fritid och kulturliv viktiga skyddsfaktorer, som ger barn
möjlighet att vidga sina perspektiv, berika sina inre och sociala liv och främjar både
fysisk rörelse och rörelse utanför den egna socioekonomiska situationen. Ett sätt att öka
mötet mellan elever är att förlägga delar av kulturskolans verksamhet till allaktivitetshus
och fritidsgårdar. Miljöpartiet vill satsa på att utöka kulturskolans verksamhet till fler
platser i staden. Vi vill att fler attraktiva kurser hålls på fritidsgårdar där en liten andel
elever söker sig till kulturskolan, så att utbudet kommer närmare deras bostad. Det innebär också att elever från andra delar av staden får möjlighet att söka populära kurser och
möta nya vänner.
En senare start på skoldagen skulle göra eleverna piggare och få dem att sova bättre.
Många tonåringar sover idag för lite, vilket ofta beror på att dygnsrytmen förändras
under puberteten. De blir pigga på kvällen, vilket gör det svårare att komma upp på
morgonen. Sömnbristen gör det svårare för dem att klara skolan. En senare skolstart
skulle vara positivt för skolnärvaron och koncentrationen. I en tid där det råder en global
pandemi skulle detta även innebära en minskad trängsel i kollektivtrafiken på morgnarna.
Därför vill vi att Malmö stad ser över hur dags skoldagen börjar på samtliga sina grundoch gymnasieskolor.
Matematik är det ämne som Malmös niondeklassare har lägst måluppfyllelse i. Att förbättra
matematikundervisningen är ett av de enklaste sätten att öka andelen gymnasiebehöriga.
Skolorna och förvaltningen gör just nu ett viktigt arbete för att utveckla matematik
undervisningen, men det behövs en starkare politisk uppbackning. Vi vill satsa mer på
matematikundervisningen för att ge fler elever förutsättningar att nå målen.
För en del av Malmös barn utgör förskole- och skolgården den främsta tillgången till
natur. Därför är det viktigt att skolgårdar byggs för att ge plats för stoj och lek i grönskande
miljöer. För att ytterligare öka möjligheten för barn att komma ut vill vi att Malmö stad
satsar på mer utepedagogik. Vi ser gärna att fler renodlade uteförskolor bildas.
Det råder stor brist på förskollärare i Malmö. För oss är det viktigt att förskolepersonalen
har en bra arbetssituation, goda villkor och en rimlig lön. Vi vill ta fram en modell för
hur dessa satsningar kan genomföras. Vi vill också se ett samarbete mellan förskole-
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nämnden och Malmö universitet, där barnskötare erbjuds möjlighet att läsa till förskole
lärare på deltid.
Flickor och pojkar ska kunna ta del av öppen fritidsverksamhet på lika villkor. Därför
vill vi att arbetet med jämställdhetsintegrering fortsätter och att verksamheterna anpassas
så att de även blir tillgängliga och attraktiva för flickor. Vi vill också se ett aktivt arbete
med att motverka patriarkala och könsstereotypa föreställningar som riskerar att hindra
flickor och pojkar från utveckling och en meningsfull fritid. Många barn och unga
slutar med sitt idrottande när de blir tonåringar. Detta problem är mer omfattande för
flick- och tjejlag. Vi vill därför titta vidare på att skapa en pott där föreningar kan söka
medel till sitt arbete med att behålla även flickor som aktiva medlemmar. Malmö stad
har erbjuder många bra kostnadsfria fritidsaktiviteter, men informationen om dessa når
många gånger inte de familjer som har störst behov. Vi vill att nämnderna ska ha en
närmare samverkan så att fler barn får möjlighet till en meningsfull fritid.
Vi föreslår kommunfullmäktige besluta:
• att ge grundskolenämnden i uppdrag att stärka likvärdigheten i skolan genom att
anställa fler lärare och andra professioner, ge tidiga stödinsatser samt erbjuda mer
modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet.
• att ge grundskolenämnden i uppdrag ansöka om att bli testkommun för att reservera
10 procent av skolplatserna på varje skola för nyanlända elever.
• att ge förskolenämnden i uppdrag att utöka den uppsökande verksamheten
• att förskolenämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden tillsammans med
Region Skåne utökar antalet familjecentraler i Malmö.
• att ge gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att utöka satsningen på
svenska för föräldralediga.
• att ge grundskolenämnden i uppdrag att återinföra modersmålsundervisningen för
nationella minoriteter i förskoleklass.
• att ge förskolenämnden, grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att införa porrfilter på skolnätverk och digitala enheter.
• att ge grundskolenämnden i uppdrag att stärka det förebyggande arbetet mot psykisk ohälsa, utveckla sex- och samlevnadsundervisningen, samt stärka arbetet mot
hedersnormer och hedersförtryck.
• att ge arbetsmarknads- och socialnämnden och samtliga skolnämnder i uppdrag
att säkerställa att all personal har relevant utbildning och kompetens för att förebygga, upptäcka och motverka hedersnormer och hedersförtryck.
• att ge förskolenämnden, grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att arbeta med barns kroppsliga integritet, samt stärka
sex- och samlevnadsundervisningen.
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• att ge kulturnämnden i uppdrag att sprida kulturskolans verksamhet till allaktivitetshus och fritidsgårdar i olika delar av staden.
• att ge grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i
uppdrag att införa senare skolstart i grund- och gymnasieskolorna.
• att ge grundskolenämnden i uppdrag att utveckla och stärka matematikundervisningen.
• att ge förskolenämnden i uppdrag att undersöka möjligheten att starta fler uteförskolor.
• att ge förskolenämnden i uppdrag att förbättra arbetsmiljön på förskolorna i de socioekonomiskt svagaste områdena.
• att ge förskolenämnden i uppdrag att i samarbete med Malmö universitet ge fler
barnskötare möjlighet att läsa till förskolelärare.
• att ge fritidsnämnden i uppdrag att anpassa verksamheterna så att de även blir attraktiva och tillgängliga för flickor.
• att ge arbetsmarknads- och socialnämnden, kulturnämnden och fritidsnämnden
ett utökat samverkansansvar för ge fler barn möjlighet till en meningsfull fritid.
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Malmö ska vara en stad där alla tryggt kan bo kvar i sina hem så
länge som det är möjligt. Vi vill göra det lättare för alla Malmöbor
att leva ett självständigt, gott och socialt liv.
Coronapandemin har tydligt visat på brister inom den svenska omsorgen. En alltför stor
andel av de anställda inom äldreomsorgen och LSS-verksamheten har osäkra anställningsförhållanden. Det skapar en stor ovisshet hos de anställda och en försämrad kontinuitet
för stadens brukare. Det innebär dessutom en ökad smittorisk, då osäkra anställningar
som timanställningar gör det svårt för de anställda att stanna hemma när de känner
symtom. Vi vill göra en stor satsning på att förbättra arbetsmiljön för dem som arbetar
inom stadens omsorg och för att minska andelen timanställda. Det är samtidigt en väl
behövlig jämställdhetssatsning inom kvinnodominerade yrken. Vi vill gör det också
möjligt för fler av de anställda inom äldreomsorgen att vidareutbilda sig. Det är en viktig
framtidssatsning för de anställda och för att trygga stadens personalförsörjning.
Ett gott åldrande bygger på att bevara det friska och främja ett självständigt liv. En majoritet
av de äldre vill bo kvar i sitt hem så länge det är möjligt, men vill kunna flytta till ett
anpassat boende när hemmet inte längre känns tryggt. För att öka tryggheten och möta
önskan att bo kvar i sitt hem vill vi att alla äldre erbjuds besök av hemsjukvården när de
har fyllt 75 år, för en generell hälsoundersökning och för att utreda om förebyggande
insatser som fallprevention bör sättas in. Vi ser också att det är viktigt att fler av med
arbetarna inom hälsa, vård och omsorg är utbildade inom rehabilitering och arbetsterapi
så att fler äldre får möjlighet att delta aktivt i samhället.
Idag bor många äldre onödigt stort och lider av ensamhet. Vi vill att det byggs attraktiva
bostäder för äldre i alla delar av staden, med goda möjligheter till socialt umgänge. Målet
är att alla delar av staden ska gå att bo i genom livets olika skeden. Det ökar livskvaliteten
samtidigt som bostäder frigörs för andra grupper. Vi vill även satsa på att bygga ut
trygghetsboenden, vilket är boenden anpassade för äldre med gemenskapslokaler och
personal på plats. Vi vill att trygghetsboenden ska fördelas via biståndsbeslut, inte som
idag via en kö.
Alla äldre förtjänar glädjen av ett gott mål mat. Vi vill därför att all mat inom äldreomsorgen
ska lagas av utbildad personal och att andelen vegetariskt och ekologiskt ska öka.
2018 års värmebölja innebar en oerhörd påfrestning för många av landets äldre. Värmeböljan kan ha orsakat ungefär 600 dödsfall i Sverige. Stadens äldreboende måste klimatanpassas så att våra äldre kan leva i en god och trygg miljö, även när extrema värmeböljor
blir vanligare. Staden behöver göra solstudier, skapa skugga genom mer grönska och
säkerställa att det finns tillräckliga kylanläggningar.
Ökad utomhusvistelse förebygger skador, stimulerar till ökat socialt liv och minskar risken
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för depression och ångest. Därför vill vi införa krav på bättre och grönare utemiljöer på
stadens särskilda boenden.
Malmö ska vara en stad där tillgången till service, kultur, handel eller samhället i stort
styrs av medborgarnas intresse, inte funktionsförmåga. Ett viktigt verktyg för att göra
Malmö till en stad för alla är att arbeta med universell utformning. Universell utformning
betyder att produkter, miljöer, program och tjänster utformas så att de ska kunna användas av alla i största möjliga utsträckning, utan behov av anpassning eller specialutformning. Det är en förutsättning för att personer med funktionsnedsättning ska kunna
delta i samhället på lika villkor som andra. Vi vill därför att alla relevanta upphandlingar
ställer krav på universell utformning.
Behovet av nya LSS-boenden har ökat snabbare än utbyggnaden. Köerna är för långa
idag. Vi vill korta köerna och vill därför se en plan för hur staden ska få fram boenden
som motsvarar behovet. För att öka livskvaliteten och boendemiljön vill vi att staden ska
påbörja projektering av ett klimatneutralt LSS-boende. Kunskapen från processen ska
användas för att skala upp och säkerställa att kommunen implementerar klimatneutralt
byggande även i andra byggprojekt.
Vi föreslår kommunfullmäktige besluta:
• att ge hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och funktionsstödsnämnden i uppdrag
att minska andelen timanställda.
• att ge hälsa-, vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att i samverkan med Region
Skåne utreda hur hembesök till alla över 75 år kan genomföras.
• att ge hälsa-, vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att införa biståndsbeslut som
fördelningsprincip för platser på trygghetsboende.
• att ge hälsa-, vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att öka andelen ekologisk och
vegetarisk mat på stadens särskilda boenden.
• att ge hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och funktionsstödsnämnden i uppdrag
att klimatanpassa sina särskilda boenden.
• att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att i samverkan med hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden och funktionsstödsnämnden ta fram riktlinjer för gröna utemiljöer på stadens särskilda boenden.
• att ge kommunstyrelsen i uppdrag att integrera universell utformning vid alla relevanta upphandlingar.
• att ge funktionsstödsnämnden i uppdrag att återkomma med en plan för hur köerna
till LSS-boenden kan kortas.
• att ge funktionsstödsnämnden och servicenämnden i uppdrag att påbörja
projektering av ett klimatneutralt LSS-boende.
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För oss är bostaden en mänsklig rättighet. I vårt Malmö har alla barn
en egen bostad att komma hem till. Vi vill att staden ska erbjuda
långsiktiga boenden till alla hemlösa barnfamiljer, oavsett om
hemlösheten beror på fattigdom eller missbruk.
Hemlösheten är det tydligaste tecknet på barnfattigdomen i Malmö. Dessa barn behöver
ett värdigt, långsiktigt boende så att de kan fokusera på lek och skola och känna framtidstro.
För Miljöpartiet är bostaden en mänsklig rättighet. Bostaden är en förutsättning för att
människor ska kunna skapa sig fria och självständiga liv. Malmö behöver fler bostäder
som Malmöbor med olika ekonomiska förutsättningar har råd att bo i. Vuxna med social
problematik ska i större utsträckning erbjudas bostäder via den framgångsrika Bostad
först-modellen. Vuxna hemlösa som saknar social problematik ska i första hand erbjudas
plats på härbärgen.
Under 2019 började Malmös socialtjänst att tillämpa en ny hårdare praxis. Barn som
är hemlösa på grund av fattigdom erbjuds inte längre långsiktiga lösningar. Istället får
hemlösa barnfamiljer bo en vecka i taget på akutboenden. Vi anser att Malmö stad ska ta
ansvar för att hemlösa barnfamiljer får långsiktiga boendelösningar, som genomgångs
lägenheter och övergångslägenheter, oavsett om orsaken till hemlöshet är social
problematik eller fattigdom. Därför vill vi ge socialtjänsten möjlighet att erbjuda långsiktiga
boendelösningar för alla hemlösa barn och barnfamiljer och utöka Bostad först-modellen
att inkludera hemlösa barnfamiljer.
De fastighetsägare som har samarbetat med socialtjänsten kring övergångskontrakt är
positiva till modellen. Den innebär att fastighetsägarna får stöd av kommunen med extra
tillsyn under den första tiden. Därefter överlåts kontraktet direkt till hyresgästen. En
sådan modell sparar pengar åt kommunen, eftersom hyran är lägre än kostnaden för att
låta den hemlösa familjen bo på hotell. Ett förstahandskontrakt ger samtidigt den trygghet
och stabilitet i tillvaron som vi vet underlättar för möjligheten att också etablera sig på
arbetsmarknaden. Vi vill därför öka samarbetet med fastighetsägare och byggherrar så
att vi få fler hyresvärdar att acceptera försörjningsstöd som inkomst, antingen direkt eller
via övergångskontrakt. Vi anser också att Malbo-modellen bör införas snarast för att ge
fler Malmöbor möjlighet till eget hem och egen försörjning.
Flera rapporter beskriver missförhållanden och ockerhyror i de privata akutboenden
som Malmö stad använder. Staden måste ta kontroll över denna situation. För att få kontroll
på kostnader och kvalitet har Miljöpartiet drivit igenom att staden ska utöka antalet
akutboenden i egen regi. Det har lett till att kostnaderna har minskat och kvaliteten har
förbättrats. Vi anser att staden bör fortsätta och utveckla arbetssättet.
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Malmö har ett fantastiskt civilsamhälle med ett stort engagemang för de sårbara grupperna
i vår stad. Men det är inte rimligt att de ideella organisationerna får ta över kommunens
roll som det yttersta skyddsnätet. Vi som samhälle och medmänniskor har en moralisk
skyldighet att åtminstone säkerställa att alla Malmöbor har tak över huvudet och mat i
magen. Det är en fråga om anständighet. Vi vill därför att arbetsmarknads- och socialnämnden i samråd med civilsamhället ser till att det finns härbärgesplatser med sovplatser
både för unga vuxna och vuxna året runt.
Vi föreslår kommunfullmäktige besluta:
• att ge tekniska nämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden i uppdrag att ta
fram långsiktiga boendelösningar för socialt hemlösa och strukturellt hemlösa barn
familjer genom att utöka Bostad först-modellen.
• att ge arbetsmarknads- och socialnämnden i uppdrag att genom stärkt samverkan
med fastighetsägarorganisationerna ta fram en modell för ett systematiskt arbete med
övergångslägenheter i befintligt bestånd för hushåll med försörjningsstöd.
• att ge arbetsmarknads- och socialnämnden och tekniska nämnden i uppdrag att
omvandla lägenheter i stadens bostadsbestånd till akutboenden.
• att ge arbetsmarknads- och socialnämnden i uppdrag att säkerställa att det finns
härbärgesplatser året runt för både unga och vuxna som motsvarar behovet genom en
överenskommelse (IOP) med aktörer från idéburen sektor.
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Vi tror på människors förmåga och vilja att stå på egna ben. I dag
saknar alltför många Malmöbor möjligheten att försörja sig själva
och sina familjer. Miljöpartiet vill att Malmö satsar på utbildning och
arbetsmarknadsinsatser så att fler får makt att bestämma över sina liv.
Malmö har gjort en fantastisk resa från en industristad på dekis till en kunskapsstad.
Malmös arbetsmarknad skapar välfärd och möjligheter för hela Skåne. Malmös arbetsmarknad möjliggör kranskommunernas välfärd. Dock finns det ett stort antal Malmöbor
som inte kan efterfråga jobben som skapas i kunskapsstaden Malmö. Malmö har fler
arbetslösa på alla utbildningsnivåer jämfört med de flesta andra städer i Sverige. Det är
ett stort problem. En stad där fler har ett eget arbete är en stad där både barnfattigdomen
och segregationen minskar och framtidstron ökar. Arbetsmarknadspolitiken är en statlig
angeläget, men eftersom den statliga arbetsmarknadspolitiken präglas av osäkerhet och
motstridiga besked så behöver Malmö ta ett större ansvar. De flesta arbetslösa i Malmö
saknar en utbildning som gör dem anställningsbara. Därför måste Malmö stad växla upp
sina utbildningsinsatser mot bristyrken inom vård, barnomsorg, restaurang och
fastighetsskötsel.
Coronapandemin riskerar att göra det ännu svårare för många individer att ta sig in
på arbetsmarknaden. Därför vill vi att Malmö stad tar tillbaka lokalvården i egen regi.
Vi vill både anställa yrkeskunniga medarbetare med schysta villkor och med hjälp av
statligt anställningsstöd utbilda och anställa Malmöbor som idag har försörjningsstöd
som en arbetsmarknadsåtgärd. Det kommer leda till att fler Malmöbor får ett eget jobb
och kostnaden för försörjningsstöd minskar. Vi vill se försök med sociala utfallskontrakt,
där externa parter kan gå in med insatser för etablering och anställning, mot en senare
återbetalning av en del av det insparade försörjningsstödet. Vi vill också att staden ger
möjlighet till fler uppdragsutbildningar i samarbete med näringslivet, folkhögskolorna
och yrkeshögskolorna, för att fler ska kunna få rätt kompetens och för att underlätta
företagens kompetensförsörjning.
En stor andel av de arbetslösa i Malmö är utrikes födda. Det väcker frågan hur stor del
av arbetslösheten i Malmö som beror på en diskriminering på arbetsmarknaden. Det är
känt sedan innan att Malmö stads chefer inte speglar befolkningssammansättningen i
staden. Chefer med utländsk bakgrund är kraftigt underrepresenterade. Diskriminering
är en mur som står mellan arbetslöshet och självförsörjning. Den muren måste krossas.
Därför vill vi att Malmö stads inför anonymiserade ansökningar.
Att fler nyanlända kvinnor får en egen försörjning är en viktig jämställdhetsfråga. Vägen
till egenmakt har genom historien varit att kvinnor har en egen inkomst att rå över.
Sysselsättningsgraden för nyanlända invandrare är generellt lägre än hos svenska medborgare, och kvinnorna är de som står längst från arbetsmarknaden. Miljöpartiet ser att
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nyanlända kvinnor som grupp har potential att snabbare komma ut på arbetsmarknaden
med rätt insatser. Vi vill därför att studie- och yrkesvägledningen anammar ett tydligare
genusperspektiv, så att uppmuntran och vägledningen inte cementerar könsstereotypa
yrkesval. Kartläggningen av hedersrelaterat våld visar dessutom på starka samband mellan
arbetslöshet och risk för hedersstrukturer i familjer, särskilt i de familjer där mamman
står utanför arbetslivet.
Kommunala arbetsmarknads- och utbildningsinsatser är bra verktyg för att fler Malmöbor ska bli självförsörjande. Malmö stads verksamheter har stora möjligheter att ge
fler Malmöbor chansen att komma in på arbetsmarknaden genom att tillsätta statligt
finansierade extratjänster. Därför vill vi ta fram en modell för hur många extratjänster
respektive förvaltning ska erbjuda, och skapa en incitamentsmodell som gör att de kan
nå målet. En bra vuxenutbildning är nödvändig för att läsa in enstaka betyg eller för att
få behörighet till högre studier, medan insatser som talangprogram ger möjlighet till
utbildning i ett bristyrke för den som har relevanta förmågor. Miljöpartiet ser ett fortsatt
behov för kommunen att bedriva aktiva insatser för att stödja fler att komma i arbete.
Det är viktigt att kombinera arbetsmarknads- och utbildningsinsatser så att varje individ
får goda förutsättningar till en varaktig självförsörjning.
Svenska för invandrare, SFI, är ett viktigt redskap för att nyanlända personer ska komma in
på arbetsmarknaden. För att SFI ska vara så effektivt som möjligt krävs det att utbildningen är flexibel och individanpassad. Till exempel ska individen kunna välja inriktning
på utbildningen och studera på distans, med möjlighet att få stöd av lärare vid fysiska
möten.
Vi föreslår kommunfullmäktige besluta:
• att ge arbetsmarknads- och socialnämnden i uppdrag att utöka och utveckla de
kommunala arbetsmarknadsinsatserna för att få fler i arbete.
• att ge servicenämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden i uppdrag att
tillsammans med samtliga nämnder att driva lokalvården i egen regi.
• att ge arbetsmarknads- och socialnämnden i uppdrag att införa ett försök med sociala utfallskontrakt.
• att ge arbetsmarknads- och socialnämnden i uppdrag att ta fram fler uppdrags
utbildningar i samarbete med näringslivet, folkhögskolorna och yrkeshögskolorna.
• att ge samtliga nämnder i uppdrag att införa anonymiserade ansökningar.
• att ge gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och arbetsmarknads- och
socialnämnden i uppdrag att stärka arbetsmarknadsinsatser och utbildningsinsatser
riktade till nyanlända kvinnor.
• att ge arbetsmarknads- och socialtjänsten i uppdrag att tillsammans med samtliga
nämnder ta fram en modell för fördelning av extratjänster.
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Sämre hälsa, hopplöshet och kortare liv. Ojämlikheten har ett oerhört
högt pris för många Malmöbor. Vi vill att staden gör omfattande
satsningar på förebyggande socialt arbete, särskilt för barn, unga
och deras föräldrar.
Några av Sveriges mest utsatta områden finns i Malmö. De kännetecknas av trångboddhet,
sämre hälsa, hög arbetslöshet och barnfattigdom. Idag varierar medellivslängden uppemot sju år beroende på var i staden personen bor. Dessa skillnader i uppväxt- och
levnadsvillkor måste utjämnas, och för det behövs ett långsiktigt och ihärdigt arbete.
Staden behöver arbeta med både med långsiktiga förebyggande insatser och snabba
kraftfulla individuella insatser. Genomförda trygghetsmätningar visar att färre Malmöbor har blivit utsatta för brott. Samtidigt har staden med jämna mellanrum drabbats av
hänsynslösa våldsdåd som skapar rädsla hos Malmöborna.
Flera sociala problem har sin grund i samhällets ojämlikhet. Miljöpartiet anser att före
byggande socialt arbete är det bästa verktyget för att minska lidande, förebygga kriminalitet
och ge makt till de Malmöbor som i dag inte har någon. Att förebygga social problematik,
snarare än att enbart åtgärda den, är ett humant och kostnadseffektivt sätt att arbeta med
sociala frågo. Miljöpartiets ingång är att det bästa sättet att bygga en trygg stad är att
jobba förebyggande och genomföra effektiva akuta insatser i god samverkan med andra
myndigheter, föreningslivet och näringslivet.
Malmö har tre områden, Rosengård söder om Amiralsgatan, Södra Sofielund och Nydala/
Hermodsdal/Lindängen, som polisen klassar som särskilt utsatta. Området Holma/
Krocksbäck/Bellevuegården är ett så kallat riskområde. Barn som växer upp i dessa
områden löper en större risk att bli indragna i kriminalitet. Vi anser att Malmö behöver
anta en nollvision om särskilt utsatta områden som kompletteras med en handlingsplan
för varje enskilt område. Långsiktiga myndighetsgemensamma insatser i samarbete med
boende, föreningsliv och näringsliv är en nyckel till framgång. Ett sådant tillvägagångssätt har med framgång använts i Södra Sofielund. Vi vill även se utbildade fältarbetare i
områdena som bidrar till ökad trygghet och dialog med de boende.
Det är inte acceptabelt att företag som drivs av kriminella sysslar med droghandel och
pengatvätt under en vit fasad eller att människor utnyttjas för slavlöner. Vi vill se mer
myndighetsgemensam tillsynsverksamhet. Vi vill också stärka samarbetet med hotell och
hyresvärdar för att motverka trafficking och prostitution.
Den öppna droghandeln skapar otrygghet och innebär risker för alla inblandade personer.
Unga missbrukare utan ekonomiska resurser finansierar ofta sitt missbruk genom att
sälja droger till andra. Miljöpartiet vill att fler unga ska få tidig hjälp att lämna missbruk
och ett kriminellt liv. Det behövs en bättre utbyggd öppenvård för missbrukare och fler
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sociala insatsgrupper som vänder sig till ungdomar som återvänder från en tvångs
placering eller ett avtjänat straff. Idag får många ungdomar köa till insatserna och då
finns det en stor risk att de under tiden åter blir indragna i missbruk och brottslighet. Vi
anser att Malmö behöver ytterligare en Maria-mottagning som vänder sig till unga med
missbruksproblematik.
Samhället måste tidigt ingripa och hjälpa barn som hamnat snett. Miljöpartiet vill att
socialtjänst och polis genomför ett allvarssamtal inom 48 timmar med barn under 15 år
som utfört ett brott. Vi vill också införa ett särskilt Barnahus med en trygg miljö för barn
och unga som är brottsoffer. Ett barn som blivit utsatt för ett brott ska inte behöva slussas
runt mellan olika myndigheter. På ett Barnahus arbetar socialsekreterare, kurator, psykolog,
polis, åklagare, barnläkare och rättsläkare. Miljöpartiet anser att stadens satsning på
förebyggande socialt arbete behöver fortsätta och utvecklas. Vi vill se fler fältarbetare
som träffar utsatta barn och unga, bostadsrådgivningen och det vräkningsförebyggande
arbetet måste förstärkas, och fler föräldrar måste erbjudas föräldrastödskurser.
Biltrafiken skapar en allt otryggare stadsmiljö. På Möllevången plågas boende av buller
från höga hastigheter, buskörningar och kriminella som använder bilar och parkeringsplatser för drogförsäljning och interna uppgörelser. Vi vill att Möllevången ska befrias
från hetsig biltrafik genom att stoppa genomfartstrafiken innanför Amiralsgatan, Nobelvägen, Spårvägsgatan och Bergsgatan. Alla är välkomna, men till fots eller med cykel.
De som bor i stadsdelen ska kunna fortsätta att använda och parkera bilen i området,
färdtjänsten ska rulla som vanligt och varuleveranser kan köra in och ut. Men en kraftigt
minskad biltrafik skulle ge kvarteren tillbaka till de boende och besökare. Det skulle vara
bra för hälsan, särskilt för barnen som är extra känsliga för buller och avgaser. Vi vill plantera fler träd, bryta upp asfalt för att skapa fler gröna ytor, och göra det enklare att gå och
cykla. Det skulle göra Möllevången mer inbjudande att röra sig, leka och
umgås i. Det skulle också innebära en större vuxennärvaro och mer umgänge på gator
och torg, vilket är positivt för tryggheten. För att hålla nere både trafikrytmen och
motverka vansinneskörningar vill vi också påbörja en dialog med polisen om att sätta
upp fartkameror på Bergsgatan och Amiralsgatan.
I ett jämställt Malmö är det fullständigt oacceptabelt att delar av Malmös befolkning
dagligen får sina mänskliga rättigheter kränkta och sina liv begränsade. Vi vill därför
vidareutbilda personalen i skola, socialtjänst och på familjecentraler för att bättre
kunna förebygga, reagera på och ingripa mot hedersförtryck. Hederskartläggningen
visar tydligt att unga människor som behöver söka vuxenvärldens stöd har mycket lättare att göra det hos skolans personal än hos socialtjänsten. Det är därför mycket viktigt
att all personal i skolan har utbildats i att upptäcka misstänkt hedersförtryck och möta
barnets behov av skydd. Elevhälsan möter och fångar upp en del av dessa ungdomar,
men även den undervisande personalen behöver fortbildas i att känna igen misstänkt
förtryck. Miljöpartiet vill att en stödverksamhet inrättas med särskilda kontaktpersoner
för dem som lämnar en hederskontext.
Våld i nära relationer drabbar framför allt kvinnor och utförs oftast av män. Under
coronapandemin har våldet i hemmet ökat. Malmö bedriver idag ett omfattande arbete
mot våld i nära relationer, men det uppsökande arbetet riktat mot män behöver stärkas
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så att vi förebygger att män slår. Även rådgivningen till män behöver stärkas och göras
mer lättillgänglig. Vi vill också att Malmö stad bedriver en försöksverksamhet med att få
våldsutövande män att flytta från hemmet så att den eller de våldsutsatta kan få bo kvar.
För de kvinnor som ändå tvingas lämna sina hem för att skydda sig själva och sina barn
från en våldsam anhörig måste det finnas plats på ett skyddat boende tills hon kan hitta
ett ordnat boende. Vi menar också att kvinnor som har skyddsbehov måste få förtur till
MKB:s bostäder. Kommunen ska också förstärka sitt samarbete med kvinnojourerna.
En grupp som är särskilt utsatta i Malmö är de kvinnor som verkar inom prostitution.
Inte sällan är dessa kvinnor utsatta för människohandel för sexuella ändamål. Det är
mycket viktigt att samhället motverkar detta på alla plan, genom att lagföra sexköparna,
hallickarna och människohandlarna och ge kvinnorna det stöd de behöver för att ta
sig ur situationen. Här kan Malmö stad göra mer, dels genom myndighetsutövning, dels
genom rådgivning, utbildning och stöd till de drabbade kvinnorna. Vi vill att kommunen
stärker sitt arbete mot sexhandel.
Papperslösa barn är extremt utsatta i vårt samhälle. Många papperslösa ungdomar
utnyttjas hänsynslöst av de kriminella nätverken. Det är ett fruktansvärt faktum att
allt fler papperslösa barn och unga i vår stad i desperation säljer sex till cyniska och
hänsynslösa sexköpare. FN:s barnkonvention är tydlig: varje barn har rätt till det som
krävs för att utvecklas och växa upp tryggt, oavsett juridisk status. Miljöpartiet vill att
Malmö ska fortsätta att stå upp för barnkonventionen och säkra de papperslösa barnens
rätt till försörjningsstöd på samma villkor som andra barn. Vi har under många år slagits
för att papperslösa barn ska ha rätt till en rimlig säkerhet, och att de ska kunna använda
sin lagstadgade rätt att gå i skolan och få vård under den tid som de är i kommunen.
Barn ska inte drabbas på grund av föräldrarnas handlingar.
Vi föreslår kommunfullmäktige besluta:
• att ge kommunstyrelsen i samverkan med berörda nämnder i uppdrag att ta fram en
handlingsplan för varje utsatt område.
• att ge arbetsmarknads- och socialnämnden i uppdrag att utöka antalet fältarbetare i
utsatta områden.
• att ge miljönämnden i samverkan med berörda nämnder i uppdrag att utöka den
myndighetsgemensamma tillsynsverksamheten.
• att ge arbetsmarknads- och socialnämnden samt miljönämnden i uppdrag att
stärka arbetet mot sexhandel.
• att ge arbetsmarknads- och socialnämnden i uppdrag att utöka och utveckla arbetet
med den sociala insatsgruppen och föräldrastöd.
• att ge arbetsmarknads- och socialnämnden i uppdrag att utöka den uppsökande
verksamheten och rådgivningen till män som slår.
• att ge arbetsmarknads- och socialnämnden i uppdrag att påbörja en dialog med
Region Skåne om att öppna en ny Maria-mottagning i Malmö.
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• att ge arbetsmarknads- och socialnämnden och grundskolenämnden i uppdrag
att tillsammans med polisen genomföra ett allvarssamtal inom 48 timmar med barn
under 15 år som utfört ett brott och deras vårdnadshavare.
• att ge arbetsmarknads- och socialnämnden i uppdrag att påbörja en dialog med
Region Skåne, Åklagarmyndigheten och Polisen för att införa ett särskilt Barnahus i
Malmö.
• att ge arbetsmarknads- och socialnämnden, förskolenämnden och grund
skolenämnden i uppdrag att hitta en modell för att erbjuda proaktivt föräldrastöd till
föräldrar som behöver hjälp och stöd i sitt föräldraskap.
• att ge tekniska nämnden i uppdrag att göra Möllevången till ett superkvarter med
stopp för genomfartstrafik.
• att ge tekniska nämnden i uppdrag att verka för att det sätts upp fartkameror i staden
för att förebygga vansinneskörningar och för höga hastigheter i stadsmiljön.
• att ge arbetsmarknads- och socialnämnden i uppdrag att stärka stödet till personer
som lämnar en hederskontext eller våldsam relation och tillgodose behovet av platser
på skyddade boende.
• att ge MKB i uppdrag att ge förtur i till våldsutsatta som bor på skyddat boende, men
som på grund av hotbild inte kan återvända till sitt hem.
• att ge arbetsmarknads- och socialnämnden i uppdrag att stärka bostadsrådgivningen
och det vräkningsförebyggande arbetet.
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Agenda 2030

Malmö ska vara en fördomsfri, tillgänglig och trygg stad för alla. Mil
jöpartiet vill att jämställdhetsperspektivet och feminism ska genom
syra alla Malmö stads verksamheter.

Alla människor är födda fria och lika i värde. Det innebär att alla Malmöbor oavsett kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning eller ålder ska kunna leva fullvärdiga
liv i fred och trygghet. Malmöborna ska ha tillgång till sin stad, oavsett om det gäller
möjligheten att fysiskt kunna ta sig runt i staden och ta del av dess utbud eller att öppet
visa sin kärlek eller identitet.
Ett av de största samhällsproblemen är de patriarkala strukturer som omger oss, och de
begränsande könsroller som påverkar människor oavsett kön. Detta är negativa krafter som existerar i alla delar av samhället, i skolan, på arbetsplatsen och när bistånds
bedömningar görs. Därför vill Miljöpartiet att Malmö stad hela tiden arbetar för att öka
jämställdheten. Vi vill att genusperspektiv och normkritik stärks i alla stadens verksamheter. Staden har i flera år jobbat med dessa frågor och rört sig åt rätt håll. Miljöpartiet
anser att det är hög tid lägga in en extra växel och vi kommer fortsätta att verka för att
jämställdhetsperspektivet och feminism genomsyrar Malmö stad.
Att tillvarata människors förmågor är klokt utifrån både samhällsekonomin och folkhälsan. För oss är det viktigt att staden arbetar för att öka brukarnas självständighet och
delaktighet. Att Malmö är fysiskt tillgänglig gör staden bättre för alla. Vi vill därför att
Malmös gaturum tillgänglighetsanpassas, till exempel genom tillgängliga lekplatser, lägre
trottoarkanter och fungerande ledstråk. En inkluderande stadsstruktur ska förutom den
fysiska tillgängligheten även ta hänsyn till bland annat barnperspektiv, jämställdhetsperspektiv och trygghet.
Att vara rädd för eller utsättas för rasism, diskriminering eller hatbrott är förödande
för individens självbestämmande och skapar mycket lidande. Det antirasistiska och
antidiskriminerande arbetet måste starta i tidig ålder. Skolan spelar en central roll för
att förebygga rasism. Miljöpartiet har drivit igenom att all skolpersonal ska utbildas i
antidiskriminering och normkritik för att tydligt kunna integrera dessa kunskaper i
undervisningen, samt ha verktyg för att hantera diskriminering och kränkningar som
kan uppstå i skolan.
Elever som har deltagit i dialoger i Forum för demokrati och mänskliga rättigheter
vittnar om stora brister i hur skolorna hanterar anmälningar av hot och kränkningar. Vi
vill säkerställa att anmälningssystemet är utformat utifrån barnens perspektiv, att barnen
får stöd genom anmälningsprocessen och att det sker en tydlig återkoppling till barn och
vårdnadshavare. Idag får skolnämnderna kännedom om hot och kränkningar vid sina
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sammanträden, men det räcker inte. Varningssignalerna måste omsättas i politisk
handling.
Black lives matter-rörelsen har skakat om och belyst rasismen som frodas i vår omvärld
och vårt eget samhälle. Rasismen är en fråga om liv och död. Den är också en fråga om
gradvis förskjutning av värderingar, polarisering och att släppa lös politiskt extremistiska krafter. Historien har lärt oss att det inte finns utrymme för att passivt förhålla sig till
sådana här förskjutningar. Vi behöver istället mobilisera alla goda krafter. I det antirasistiska arbetet är det viktigt att Malmö stad har ett nära samarbete med olika aktörer inom
civilsamhället, myndigheter, akademin, näringsliv och Malmöborna. I en stad som håller
ihop behöver vi jobba parallellt mot antisemitism, islamofobi, afrofobi, antiziganism,
homofobi och andra former av diskriminering, hot och hat. Därför vill vi utreda förutsättningarna för ett kunskapscenter för att förebygga hatbrott tillsammans med polisen,
Malmö universitet och civila aktörer.
Det är med stor sorg som vi har tagit emot beskedet att Rörelsernas museum inte har
fått en fortsatt statlig finansiering för att skalas upp. Miljöpartiet vill därför säkerställa att
den kompetens och kunskap som har byggts upp omhändertas av staden i sin nuvarande
form. Detta besked gör det ännu mer angeläget att jobba för att Förintelsemuseet ska
etableras i Malmö.
För att Malmö stad ska kunna ge en jämlik och jämställd service behöver vi ta hand om
det mest värdefulla resursen som vi har – vår personal. Dialogerna i Forum med demokrati och mänskliga rättigheter med personal från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
och funktionsstödsnämnden har synliggjort behov av att se över hur kränkningar, hot
och våld i tjänsten hanteras när de riktas från brukare till personal. Personalen vittnar
hur de utsätts för kränkningar på grund av sin etnicitet, religion eller hudfärg. Självklart
behöver vi beakta att våra brukare är i en beroendeställning och kanske lider av olika
problematik, men det måste vara tydligt att kränkningar, hot och våld aldrig accepteras.
Det ska också finnas en tydlig plan för hur chefer och övriga arbetsgruppen kan stötta
sina kollegor för att säkerställa en god arbetsmiljö och psykiskt mående.
Miljöpartiet vill även att Malmö stad föregår med gott exempel som arbetsgivare och
säkerställer att HBTQ-personer inte upplever sig diskriminerade eller på annat sätt
exkluderade på sin arbetsplats. Vi vill därför att Malmö stad undersöker hur arbetsklimatet är för HBTQ-personer.
Vi kan inte ta demokratin för given, den behöver ständigt värnas och försvaras. Delaktighet
och transparens är två av demokratins grundpelare. Därför är det en viktig princip att
Malmös politiska nämnder öppnar sina möten för allmänheten. Först då kan Malmöborna få inblick i den demokratiska processen, ställa frågor och utkräva ansvar. Dialogen
med medborgarna är eftersatt och det saknas forum för delaktighet, särskilt för barn och
unga. Vi vill att staden tillsammans med det nyformade ungdomsrådet skapar förutsättningar och former för att fler unga ska kunna vara delaktiga i kommunal politik och
andra frågor som unga själva anser är viktigast för dem.
För att ytterligare stärka vår lokaldemokrati vill vi att Malmöinitiativet endast ska kräva
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en initiativtagare för att förslaget ska behandlas politiskt, samt att staden ska ta fram en
modell för medborgarbudget. Medborgarbudget innebär att Malmöborna får möjlighet
att bestämma hur en del av kommunens budget ska användas. Invånarna blir då också
delaktiga i genomförandet och sprider kunskap om den demokratiska processen.
Vi föreslår kommunfullmäktige besluta:
• att samtliga nämnder säkerställer att jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv
genomsyrar den egna verksamheten, samt motverkar diskriminering.
• att ge kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en kartläggning av arbetsklimatet
för HBTQ-personer i kommunens verksamheter.
• att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda ett gemensamt kunskapscenter med
polisen och Malmö universitet för att förebygga hatbrott.
• att ge hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och funktionsstödssnämnden att se över
sina rutiner för hot och våld samt ge stöd till medarbetare som utsätts för kränkningar
och diskriminering.
• att ge grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i
uppdrag att se över anmälningssystem för hot och kränkningar i skolan och anpassa
processerna utifrån barnperspektiv.
• att ge kulturnämnden i uppdrag att fortsätta jobba med Rörelsernas museum i
nuvarande omfattning.
• att ge samtliga nämnder i uppdrag att öppna upp sina nämndsammanträden för
Malmöborna.
• att ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med Malmös ungdomsråd ta fram
en struktur för ungas inflytande i lokalpolitiken.
• att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utforma modell för medborgarbudget som
Malmö stad kan implementera.
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Budget 2021
med plan för 2022 och 2023
Investering, finansiell leasing och lokalförhyrning
Nämnd ska planera och prioritera behovet av investeringar i relation till den
investeringsram som beslutats för hela planeringsperioden. Ramen för budgetåret får
inte överstigas utan beslut i kommunfullmäktige. Inför kommande års budgetar kommer
tidsförskjutningar av enskilda investeringsobjekt att beaktas.
Före påbörjande av ett investeringsobjekt ska nämnd inhämta objektsgodkännande från
kommunstyrelsen om den totala utgiften för objektet överstiger 15 miljoner kronor. Om
totala utgiften för objektet överstiger 50 miljoner kronor ska kommunfullmäktige lämna
objektsgodkännande.
I de fall uthyrande nämnd ansöker om objektsgodkännande för lokalinvestering ska dess
framställning innefatta preliminär hyresberäkning och nämndsbeslut från förhyrande
nämnd om att den ökade hyreskostnaden inryms i den förhyrande nämndens kommunbidrag.
Nämnd ska inhämta kommunstyrelsens tillstånd att finansiera köp av lös egendom med
finansiell leasing om inköpsvärdet i leasingavtalet överstiger 15 miljoner kronor. För
leasingavtal med lägre inköpsvärde ska samråd ske med kommunstyrelsens förvaltning.
Vid extern förhyrning av lokal ska förhyrande nämnd inhämta kommunstyrelsens
tillstånd om hyreskostnaden under kontraktstiden överstiger 15 miljoner kronor. Med
extern förhyrning menas all förhyrning som inte sker från annan nämnd i kommunen.
Tekniska nämnden och servicenämnden får sänkta investeringsramar med 15 procent.
Lokalinvesteringarna behöver ses över med avseende på om de går att göras mindre
kostsamma eller om de kan skjutas på framtiden. Vad avser tekniska nämnden så anser
vi att underhåll av vägar och broar behöver minska. Med en modern grön trafikpolitik
bör behovet bli mindre. Utöver det fastställs investeringsramarna i enlighet med plan.

Finansiellt mål
Kommunfullmäktiges finansiella mål är en hållbar ekonomisk utveckling. För att mäta
graden av måluppfyllelse används tre indikatorer.

Kommunfullmäktigemål
Malmö stad ska ha en hållbar ekonomisk utveckling.
Indikatorer:
• Årets resultat ska uppgå till minst 0 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag
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och utjämning.
•

Räntebärande nettolån ska uppgå till högst 30 procent av skatteintäkter, generella
statsbidrag och utjämning.

•

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

Skatteintäkter och generella statsbidrag
Skatteintäkter och generella statsbidrag har budgeterats utifrån SKL:s prognos i
november 2020. Därtill har 25 miljoner kronor i statsbidrag till kommuner med socio
ekonomiskt utsatta områden budgeterats.

Index
Jämfört med budget 2020 har samtliga nämnders, förututom ramen för ekonomiskt
bistånd och ramen för hemlöshet, räknats upp för ökade kostnader med 1,8 procent.

Effektiviseringar
Samtliga nämnder förutom grundskolenämnden, förskolenämnden och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden åläggs att effektivisera sin verksamhet. Arbetsmarknads- och
socialnämnden, hälsa- vård och omsorgsnämnden, överförmyndarnämnden och funktions
stödsnämnden får ett effektiviseringskrav med 0,8 procent. Miljönämnden, kulturnämnden, fritidsnämnden och valnämnden får ett effektiviseringskrav på sin verksamhet med 1
procent. Övriga nämnder åläggs ett effektiviseringskrav på 2 procent.

Övriga ändringar
Tekniska nämndens intäktsram avseende exploateringsvinster höjs med 30 miljoner
kronor. Nämndens ram för kostnader för rivning, sanering och detaljplaner har sänkts
till 40 miljoner kronor. Resultatkravet för hamnanläggningar inom tekniska nämnden
höjs med 8 miljoner kronor till följd av ränteskillnader mellan hyresavtal och internränta.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens kommunbidrag sänks med 16 miljoner
kronor som en anpassning till ändrade volymer inom kommunalt aktivitetsansvar.

Demografi
För de nämnder där det finns ett direkt samband mellan befolkningsutveckling och
resursåtgång har en demografieffekt beräknats. Beräkningarna utgår från den befolkningsprognos som tagits fram under våren 2020. Posterna för KS anslag, hemlöshet och
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ekonomiskt bistånd har inte räknats upp med demografi. Totalt har nämndernas
kommunbidrag förstärkts med 219 miljoner kronor för demografieffekter.

Bolag och kommunalförbund
Den totala ramen för bolag och kommunalförbund har schablonmässigt räknats upp för
pris- och löneökningar. Den faktiska uppräkningen fastställs slutligen i kommunstyrelsens
nämndsbudget för 2021 och är i flera fall beroende av uppräkningar utifrån olika avtal.
I budgeten ingår på samma sätt som i budget 2020 en förväntad effekt inom Malmö
stadshus AB, där bolag som visar överskott balanserar underskott i andra bolag inom
bolagskoncernen.

Räntor och utdelningar
Finansiella intäkter och kostnader bygger på prognosen från delårsrapporter med hänsyn taget till budgeterade investeringsnivåer, försäljning och budgeterat resultat. Nettoeffekten av räntor är beräknat utifrån en sänkt internränta från 3 procent till 1,25 procent.
I de finansiella intäkterna ingår en utdelning från MKB med 81 miljoner kronor. Nivån
på internräntan justeras för att hamna i nivå med SKR:s förslag för internränta 2021.

Revisorskollegiet
Av den nya kommunallagen framgår tydligt att det är kommunfullmäktiges presidium,
inte kommunstyrelsen, som ska bereda förslaget till budget för revisorskollegiet. I
beräkningarna ingår det förslag till budgetram för 2021 för revisorskollegiet som bereds
av kommunfullmäktiges presidium. Kommunstyrelsen tar dock inte för egen del ställning
till budgetramen för revisorskollegiet.

Resultatutveckling
För 2021 budgeteras ett nollresultat. I planen för 2022–2023 har det budgeterade överskottet fastställts till 0 procent 2022 och 2023 0,5 procent av skatter, generella statsbidrag
och utjämning.

Disponering ur resultatutjämningsreserven 2021
År 2021 kommer 320 miljoner kronor att disponeras ur resultatutjämningsreserven. Den
prognostiserade ökningen av skatteunderlaget år 2021 ligger cirka 2,2 procentenheter
lägre än genomsnittet för de tio föregående åren. Enligt kommunens regler för hantering
av resultatutjämningsreserven kan reserven disponeras under 2021 för att utjämna lägre
intäkter till följd av lågkonjunktur. Beroende på det slutliga utfallet av skatteunderlaget
fram till bokslutet för 2021 kan det disponibla beloppet komma att justeras. De följande
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åren i planen utvecklas skatteunderlaget något långsammare än ökningen de föregående
tio åren varför disposition kan vara möjlig.

Satsningar
Grundskolenämnden får ett resurstillskott på 50 miljoner kronor till demografipotten
som riktar sig till skolorna i de socioekonomiskt mest utsatta områdena.
Förskolenämndens demografipott får en förstärkning med 30 miljoner kronor som riktar sig till förskolorna i de socioekonomiskt mest utsatta områden. Vidare vår förskolenämnden ett tillskott på 3 miljoner kronor för att permanenta Guldängens bygglekplats
och för att utveckla Bokträdgården i Torup.
Kommunstyrelsen tilldelas en klimat- och miljöpott på 30 miljoner kronor. Medel kan
åberopas av berörda nämnder för införande av nytt naturreservat, trängselavgifter, miljözoner, trädplantering, sol- och vindkraft och satsningar på biologisk mångfald.
Arbetsmarknads- och socialnämnden tilldelas ett resurstillskott på 150 miljoner kronor
för att växla upp arbetet med arbetsmarknadsåtgärder och förebyggande socialt arbete.
Ramen för ekonomiskt bistånd anpassas med 180 miljoner kronor för att ge nämnden
realistiska förutsättningar att klara sitt uppdrag.
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden tilldelas ett resurstillskott med 66 miljoner kronor
för att förbättra medarbetarnas anställningsvillkor och för att ta del av statens riktade
utbildningssatsning.
Funktionsstödsnämnden får ett resurstillskott på 21,5 miljoner kronor för att förbättra
arbetsmiljön, minska antalet timvikarier, LSS-utbyggnad och externa placeringar.
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Driftbudget 2021
Tusentals kronor
BAS

Index

Demografi

Effektivisering

Kommunfullmäktige

26 099

470 (1,8%)

Revisorskollegiet*

12 794

230 (1,8%)

0

2 996

54 (1,8%)

0

31 395

565 (1,8%)

0

Kommunstyrelse

552 064

9 937 (1,8%)

KS anslag till förfogande

116 348

Valnämnd
Överförmyndarnämnd

Servicenämnd
Rivning och marksanering
Teknisk nämnd
Exploateringsvinster
Rivning och marksanering

0

Satsning/
förändring

-531 (-2%)

2021 års
kommunbidrag
0

26 038

0 (0%)

0

13 024

-256 (-0,8%)

0

3 019

-256

-3 000

31 704

0

-16 860 (-3)

25 000

570 141

0 (0%)

0

0

0

116 348

-342 000

363 (1,8%)

0

0

0

-341 637

36 000

0 (0%)

0

0

0

36 000

875 203 15 754 (1,8%)

0

-17 819 (-3%)

-20 000

853 138

-240 000

0 (0%)

0

0 (0%)

-30 000

-270 000

75 000

0 (0%)

0

0 (0%)

-35 000

40 000

Hamnanläggningar

-33 174

0 (0%)

0

0 (0%)

-8000

-41 174

Miljönämnd

76 262

1 373 (1,8%)

0

-776 (-1%)

0

76 859

Stadsbyggnadsnämnd

96 047

1 729 (1,8%)

0

-1 956 (-2%)

0

95 820

Bostadsanpassningsbidrag

25 776

464 (1,8%)

0

0 (0%)

0

26 240

Gymn.- och vuxenutbildn. nämnd

1 829 871 32 938 (1,8%)

40 600

0 (0%)

-14 000

1 889 409

Grundskolenämnd

4 955 740 89 203 (1,8%)

142 400

0 (0%)

50 000

5 237 343

Förskolenämnd

2 966 939 53 405 (1,8%)

-45 900

0 (0%)

33 000

3 007 444

Kulturnämnd

520 431

9 368 (1,8%)

4 500

-5 343 (-1%)

0

528 956

Fritidsnämnd

582 043 10 477 (1,8%)

5 153

-5 977 (-1%)

0

591 696

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnd

3 240 206 58 324 (1,8%)

21 645

-26 561 (-0,8%)

66 000

3 359 614

Funktionsstödsnämnd

2 074 110 37 334 (1,8%)

12 381

-16 991 (-0,8%)

21 500

2 128 334

Arbetsmarknads- och
socialnämnd
Hemlöshet

1 890 471 34 028 (1,8%)

38 111

-15 701 (-0,8%)

150 000

2 096 909

406 243

0 (0%)

0

0 (0%)

0

406 243

Ekonomiskt bistånd

898 361

0 (0%)

0

0 (0%)

180 000

1 078 361

Statsbidrag flyktingar

-74 000

0 (0%)

0

0 (0%)

0

-74 000

20 601 225

356 016

218 890

-108 802

418 500

21 485 828

-21 148 344

0 (0%)

0

0

-333 000

-21 481 344

Personalförsäkr/pensioner

325 000

0 (0%)

0

0

-9 000

316 000

Bolag/kommunalförbund

223 056

10 316 (0%)

0

0

-31 000

202 372

-213 375

0 (0%)

0

0

0

-213 375

10 249

0 (0%)

0

0

270

10 519

-202 189

366 332

218 890

-180 802

45 770

320 000

SUMMA NÄMNDERNA
Skatter och generellla statsbidrag

Räntor och utdelningar
Gemensamma anläggn. och övrigt
SUMMA KOMMUNEN

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

45

297

Bilaga 6
298

Särskilt yttrande
Kommunfullmäktige, 2020-11-25
Budget 2021 med plan för åren 2022-2023
Diarienr: STK-2020-1215
Vi i Miljöpartiet har lagt en egen budget för 2021 som vi har sökt stöd för i
kommunfullmäktige. Efter förhandlingar med Socialdemokraterna och
Liberalerna har vi valt att i andra hand ställa oss bakom deras budget.
Miljöpartiets budget för 2021 bifogas.
För Miljöpartiet de gröna
_____________________________
Stefana Hoti, ledamot i kommunfullmäktige

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo

