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MalmöAlliansen – Ett nytt lag för Malmö
Malmö är värme, mångfald, puls och gemenskap. När Malmö gör någonting gör vi det
stort. Vi ber inte om ursäkt – vi tar för oss. Oavsett om det är när vi bygger en bro till
ett annat land, skapar världens mest sålda dataspel eller vinner SM-guld i fotboll. Vi är
inte Sveriges största stad men vi har en stolt historia som ger oss kraft och hopp om
framtiden.
Hur den framtiden blir avgör vi själva. Malmö har potential att bli en föregångskommun
för resten av Sverige. Våra skolor skulle kunna bli beviset för att alla barn, oavsett
bakgrund, kan lära sig att läsa, räkna och skriva. Vår arbetsmarknad skulle kunna bli
beviset för att alla människor, oavsett vilket land de är födda i, kan bidra och spela roll.
Våra byggnader, vårt föreningsliv, vår kultur och hela vårt samhälle, kan visa resten av
Sverige hur framtidens samhällsgemenskap ser ut när den präglas av hårt arbete,
kreativitet, mångfald och framtidstro.
För många malmöbor känns en sådan framtid avlägsen. Otryggheten har fått sprida
sig och slå rot. Allt färre elever klarar de grundläggande kraven i skolan och trots en
internationell högkonjunktur fortsätter utanförskapet att vara högst i Sverige.
I Malmö finns några av Sveriges största utanförskapsområden där hopplösheten har
kommit att bli en del av vardagen. I det växande utanförskapet, där maktlösheten och
otryggheten får råda, där har också kriminaliteten sin grogrund.
Malmö är i dag en delad stad, mellan de delar där invånarna får ta del av utveckling
och tillväxt till de delar av vår stad som lämnas helt utanför. Samhällsproblemen är
allvarligare än på mycket länge.
För att vända utvecklingen krävs kraftfulla politiska reformer som främjar nya
näringslivsetableringar och investeringar. Bara då kan Malmö på allvar bli en
kunskapsstad.
Malmö måste besegra den grova brottsligheten och den omfattande otryggheten som
våra invånare känner.
Vi vill trygghetssatsa genom en ökad polisnärvaro,
ordningsvakter på gator och torg och mer kameraövervakning.
Malmös elever förtjänar en väl fungerande skola. Det krävs rektorer och fler lärare med
större befogenheter. Tydliga krav på kunskap i centrum, ordning och reda i
klassrummen. Vi får aldrig acceptera att elever lämnar grundskolan utan
gymnasiebehörighet.
Vi vill satsa på att göra Malmö till en hållbar stad. Malmö ska vara ledande inom
utveckling av effektivt och kunskapsbaserat miljö- och klimatarbete. Staden behöver
leva upp till miljömålen, erbjuda malmöborna en fungerande kollektivtrafik och säkra
en hållbar stad för kommande generationer.
Införandet av valfrihet, mångfald och tillgänglighet är vårt löfte till Malmös äldre. Den
som behöver samhällets stöd som mest ska aldrig behöva oroa sig för att bli bortglömd.
Vården och omsorgen ska i alla delar vara trygg och utgå från våra äldres behov och
önskemål.
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Arbetslinjen ska gälla i hela Malmö. Varje arbetsför malmöbo som befinner sig utanför
arbetsmarknaden ska erbjudas relevant utbildning och effektiv matchning. Att uppbära
bidrag ska alltid kombineras med krav. I Malmö ska arbete alltid löna sig mer än bidrag.
Den 9 september är det val. I Malmö står invånarna inför ett avgörande beslut. Valet
ställer en fortsatt bidragslinje mot Alliansens arbetslinje, en stökig skola mot ordning
och reda, en delad stad mot en hel stad. Vi vill skapa lika förutsättningar för alla
malmöbor att forma sina liv, i ett Malmö där arbete och utbildning alltid ska löna sig.
Malmö ska byggas starkt. Genom arbetslinjen skapas mer resurser till välfärden
samtidigt som utanförskapet bryts. Malmös utmaningar kräver ett nytt ledarskap.
MalmöAlliansen står redo att axla ansvaret.
Här presenterar vi MalmöAlliansens budgetförslag för år 2019 samt vår
programförklaring för den kommande mandatperioden.

Torbjörn Tegnhammar
Moderaterna

Roko Kursar
Liberalerna

Torsten Elofsson
Kristdemokraterna

Niels Paarup-Petersen
Centerpartiet
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MalmöAlliansens löften till Malmöborna 2019–2022
1. 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.
2. 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.
3. 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 grundskolelever 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 införa
ordning och reda.
4. 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.
5. Färre i utanförskap än riksgenomsnittet
Malmö består i dag 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 uppbära bidrag ska alltid
kombineras med krav. I Malmö ska arbete alltid löna sig mer än bidrag.
6. Minst 95 % av 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.
7. Topp 5 bästa miljökommun i Sverige
Nya gröna lösningar ska prioriteras som underlättar för människor att växla från bilen
till kollektivtrafik och cykel för att minska trängseln i stadskärnan. 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.
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8. Avveckla all 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.
9. Bygg bort bostadsbristen
Bostadsbyggandet i Malmö har ökat de senaste åren men med nuvarande kommunala
bostadspolitik kommer det att ta många år att komma i kapp 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.
10. Två procent i finansiellt mål senast 2022
Malmös ekonomi ska präglas av att varje skattekrona ska ge mesta möjliga välfärd.
Slöseri med skattemedel måste bort och kvaliteten höjas. Samtidigt är staden i stort
behov av att rusta för att kunna stå starkt under sämre tider. Därför ska kommunens
finansiella mål öka till två procent senast 2022.
Vi föreslår kommunfullmäktige besluta
att
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anta ovanstående övergripande mål för kommunens verksamhet för åren
2019–2022.

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 under
sämre tider, därför ska kommunens sparande öka till två procent senast år 2022.
Köpenhamnsmodellen. MalmöAlliansen vill införa Köpenhamnsmodellen som
innebär att det inför varje budgetprocess ges ett direktiv till samtliga förvaltningar om
att inkomma med förslag på två procent effektiviseringsmöjligheter inom respektive
förvaltning. Utifrån det underlaget är det sedan politikens roll att fatta beslut om
förslag till effektivisering utifrån ett helhetsperspektiv.
Sänkt skatt. En stad som bygger på arbete måste belöna arbetets värde. Malmös
skattenivå behöver på sikt närma sig övriga kommuners i sydvästra Skåne. För att en
skattesänkning ska bli aktuell ska välfärdens kärna vara tryggad och det ska vara
ordning och reda i kommunens finanser. Vår ambition är att malmöbornas
skattebörda ska lätta under mandatperioden.
Inrätta en nämnd för att hantera bidragsgivning. Många föreningar vittnar i dag
om att det är svårt och tidskrävande att veta vilka bidrag man kan söka och varifrån
man ska söka bidragen. Att som i dag kunna söka verksamhetsbidrag från
kulturstödet, fritidsnämnd, kulturnämnd och kommunstyrelsen medför att vissa
föreningar får stöd från flera håll medan andra kan nekas. Användningen och
fördelningen av stadens resurser måste ske under kontrollerande former. Effekten av
satsningar måste följas upp. En nämnd ska inrättas för samlad bidragsgivning för
Malmö stad i vilken alla medel till förfogande samlas.
Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta
att

fastställa kommunens mål om årligt resultat av skatteintäkter, generella
statsbidrag och utjämning till 1 procent för 2019,

att

uppdra åt samtliga förvaltningar att effektivisera sin administration med 2
procent undantaget personlig assistans inom funktionsstödsnämnden,
samt undantaget de tre utbildningsförvaltningarna som uppdras en
effektivisering på 0,5 procent och kommunstyrelsen att effektivisera sin
administration med 10 procent,

att

pris- och löneökningsfaktorn i driftbudgeten för utbildningsnämnderna,
arbetsmarknads- och socialnämnden, valnämnden, fritidsnämnden,
nämnden för hälsa, vård och omsorg samt funktionsstödsnämnden,
fastställs till 2,8 procent,

att

övriga nämnder och förvaltningar fastställs till ett besparingskrav vilket
innebär att verksamhetens budget ej indexeras upp.
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Vi föreslår också att kommunfullmäktige beslutar uppdra åt kommunstyrelsen
att
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inrätta en gemensam nämnd för all bidragshantering till civilsamhället.

Företagsklimat
Med Sveriges mest dynamiska arbetsmarknadsregion, två flygplatser, närheten till
huvudstaden Köpenhamn samt Malmös och Lunds Universitet har Malmös
företagsklimat potential att bli Sveriges bästa. MalmöAlliansens ambition för
mandatperioden är att Malmö ska utmärkas som en av landets bästa kommuner för
företagare att bedriva företag i. Staden ska ta täten när det gäller service och
bemötande gentemot malmöbor, företag och besökare. Med ett blomstrande
näringsliv följer jobb, tillväxt och ökade resurser till välfärden.
Planera för lokaler för små- och medelstora företag. Malmö ska vara en stad för
näringsliv och utveckling, därför är det viktigt att arbetstillfällen finns där människor
bor. En förutsättning för företagande, är att lokaler för små och medelstora företag
planeras in vid ny/-tillbyggnad av stadens stadsdelar samt att man säkerställer
tillgång på mark för etablering då det är av vikt att markberedskapen ökar. Samtidigt
krävs ett större samarbete mellan stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden för
att tillgodose näringslivets behov av god infrastruktur.
Underlätta för etablering av grön tillverkningsindustri. Jämfört med riket som
helhet, har Malmö en liten del av de tillverkande företagen. Tillverkningsföretagen
sysselsätter 7,8 procent av malmöborna, jämfört med 13,3 procent i riket. Ytterligare
8000 personer i Malmö skulle sysselsättas om staden nådde en lika hög andel
sysselsatta inom tillverkningsindustrin som riksgenomsnittet. I arbetet för att
möjliggöra detta behöver man ha en uttalad politisk vilja, tillgänglig tomtmark i
exempelvis Nyhamnen, snabbare processer och ett proaktivt arbete gentemot
företagare.
Inkubator för fria välfärdsinitiativ. En mångfald av utövare inom välfärden gynnar
malmöborna. Främst genom en ökad valfrihet men också genom en ökad kvalitet i
välfärden. Att vara företagare bär alltid med sig stora utmaningar samtidigt är
utmaningarna än större för någon som försöker etablera sig inom välfärdssektorn i
Malmö efter många år av en välfärd där merparten skett i kommunal regi. En särskild
inkubator ska införas som en tjänst för företag med coachning, juridisk rådgivning
och kontakter.
Rättvis tillstånds- och tillsynsprocess. Restaurangägare och krögare vittnar om
en allt mer negativ inställning från kommunens sida när det gäller såväl tillstånd som
detaljkrav på utformning av uteserveringar och utrymmen. För att öka mångfalden
och pulsen i Malmös nattliv ska ökad frihet under ansvar ges till näringslivet.
MalmöAlliansen vill att stadens miljöförvaltning ska arbeta som en rådgivande
serviceinstans i sitt tillsynsarbete. Därtill skall stadens faktureringar vid tillsyn riktas
om så att stadens företagare endast betalar för den tillsyn som faktiskt sker av deras
verksamhet och först efter att den skett. Tillsynsverksamheten ska dessutom ske
samordnad vid ett tillsynstillfälle snarare än vid flera olika.
Näringslivsråd. Kommunen ska tillsätta ett näringslivsråd bestående av
representanter från såväl stora som små företag. Rådet ska agera remissinstans och
bollplank åt kommunledningen för att alltid sätta fokus på att värna och underlätta för
företagande i staden.
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Förenklingskommitté. En förenklingskommitté ska tillsättas i syfte att se över hur
kommunen i det vardagliga arbetet kan underlätta för företagande. Politiker,
förvaltningschefer och berörd personal ska utbildas för att öka insikten i och
förståelsen för företagande och dess betydelse för stadens utveckling.
Höjd kvalitet genom konkurrens. För att löpande effektivisera och höja kvaliteten i
den offentliga verksamheten ska kommunen kontinuerligt se över vilka verksamheter
som kan omfattas av konkurrens. Konkurrensutsättning ska endast genomföras om
det är bortom tvivel att kvaliteten och effektiviteten kommer öka. Arbetet med
uppföljning och målstyrning behöver samtidigt skärpas kring kvaliteten i den
kommunala verksamheten.
Positiv delegation av tjänstebeslut. För att underlätta för snabbare
beslutsprocesser och uppmuntra till en positivare inställning gentemot företagande
bör generella tillståndsfrågor justeras så att tjänstemän har på delegation att bevilja
men ej att avslå ansökningar. Ett beslut om avslag skall alltid föras upp till den
politiska nivån. Detta bör främst handla om större beslut rörande stadsbyggnad samt
tillsynsverksamhet. Verksamheten behöver med anledning av denna förändring
löpande kontrolleras för att undvika missbruk eller slarv.
Friare reglering av nattklubbar och längre öppettider. Malmös nattliv är både rikt
och levande men det finns det en stor potential för mer. 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 så kallade blockparties. Detta ska tas med hänsyn till de boende i berört område.
Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta uppdra åt kommunstyrelsen

att

hemställa hos Minc om att utöka inkubatorsverksamheten med särskild
kompetens för mindre välfärdsföretag,

att

tillsammans med berörda nämnder och förvaltningar se över den
kommunala tillstånds- och tillsynsprocessen i syfte att underlätta för
företagande,

att

utreda hur kommunen kan underlätta etableringen av en grön
tillverkningsindustri,

att

tillsätta ett näringslivsråd,

att

tillsätta en förenklingskommitté,

att

i samråd med respektive nämnd justera de kommunala
delegationsordningarna så att tjänstemän endast kan bevilja och inte
avslå ansökningar kring tillståndsfrågor,
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att

se över vilka kommunala verksamheter, utanför det kommunala
kärnuppdraget, som kan omfattas av konkurrens,

Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta uppdra åt arbetsmarknads- och
socialnämnden
att

minska regleringen av restauranger, nattklubbar och öppettider för att
underlätta etableringen av nya aktörer på marknaden,

att

i samråd med Polisen verka för skärpt tillsyn mot svartklubbar och
smuggeltobak.
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Arbetsmarknad och utanförskap
Malmö består av tusentals människor som inte vill något annat än att jobba men som
i dag är fast i ett långvarigt bidragsberoende. Om förvärvsfrekvensen i Malmös
utanförskapsområden skulle motsvara genomsnittet i Sverige skulle över 11 000 fler
malmöbor vara i arbete. Det skulle innebära en halvering av arbetslösheten i Malmö
som i dag består av drygt 22 000 personer.

Stärkta drivkrafter för arbete
Alla malmöbor förtjänar flera och breda vägar in på arbetsmarknaden. Det ska alltid
erbjudas utbildning för att möta arbetsmarknadens behov. Samtidigt får staden aldrig
glömma att arbete är en skyldighet, inte en rättighet. Drivkrafterna att arbeta ska alltid
vara starkare än att gå på bidrag. Malmö behöver återupprätta det ömsesidiga
förtroendet. Skärpta utbetalningar av ekonomiskt bistånd leder till både fler i arbete
men också ökade resurser till välfärdens kärna.
Malmö är en av de kommuner i Sverige som betalar ut de högsta och mest generösa
summor i ekonomiskt bistånd. Trots att antalet människor som söker ekonomiskt
bistånd sjunker fortsätter kostnaderna att stiga. Detta är ej motiverat. Kommunens
egna interna granskning har visat att i 19 av 45 granskade fall betalas
försörjningsstöd ut trots bristande dokumentation. I flertalet fall felaktigt eller på grund
av fusk. Om Malmö i stället skulle betala ut samma genomsnittliga summa per
person som Växjö skulle kostnaderna minska med närmare 400 miljoner. Att nå
riksgenomsnittets nivåer för kostnaderna för utbetalt ekonomiskt bistånd per invånare
skulle bespara malmöborna ungefär 200 miljoner kronor om året.
Nya riktlinjer för bedömning av ekonomiskt bistånd. I en stad som en gång
byggdes på arbetets ära måste arbete åter löna sig. I dag ser vi att Malmös riktlinjer
för ekonomiskt bistånd är väl tilltagna utifrån landets riksgenomsnitt. Konsekvenserna
av detta blir att det för många av stadens bidragstagare inte lönar sig att ta ett arbete
framför att fortsätta att gå på bidrag. Malmö stad ska därför uppdatera sina riktlinjer
för bedömning av ekonomiskt bistånd så att Malmös bidragssystem inte motarbetar
att människor går från ett liv på bidrag till ett liv i egen försörjning. Ett system byggt
för att hjälpa i livets motgångar får inte missbrukas. MalmöAlliansen har nolltolerans
mot bidragsfusk och en polisanmälan ska alltid ske när brottsmisstanke föreligger.
Kommunens riktlinjer skall inte ge rätt till bidrag till den som fått sin asylansökan
avslagen men gömmer sig från svenska myndigheter.
Motverka fusk och felaktigheter inom ekonomiskt bistånd. För att upprätthålla
legitimiteten för välfärdssystemen och för rättvisa gentemot övriga invånare är det
viktigt att alla de som tar emot ekonomiskt bistånd också verkligen har rätt till de
bidrag de tar emot. Detta gäller för alla kommuner i Sverige - även Malmö
stad. MalmöAlliansen vill införa ett system för att genomföra hembesök inom ramen
för nya ansökningar om ekonomiskt bistånd samt i pågående ärenden. Detta i ett led
att förhindra felaktiga utbetalningar. Socialtjänsten ska stärkas upp ekonomiskt för att
kunna arbeta med riktade insatser mot fusk och felaktigheter inom ekonomiskt
bistånd.
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Etableringslån istället för bidrag. 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.
Inför näringslivsförtur. För att motverka den växande segregationen och säkra
välfärden behöver Malmös skattekraft öka. Fler invånare i egen försörjning behöver
bosätta sig i Malmö. Det är exempelvis inte rimligt att försörjningsstödstagare från
övriga landet ska kunna få ett kommunalt hyreskontrakt i Malmö före någon som
söker bostad i vår stad när de fått en anställning här. Med anledning av det vill
MalmöAlliansen införa en näringslivsförtur vid nyinflyttning till staden. Det innebär att
bostadssökande från andra kommuner får förtur till lägenheter genom Boplats Syd, i
förhållande till andra som vill flytta till Malmö, om de har ett arbete som bedöms som
varaktigt.
Lånecentral för biståndsprodukter. Många av ansökningarna för ekonomiskt
bistånd handlar om behov som endast behöver möjliggöras under en kortare tid, som
exempelvis barnvagnar. För att kostnadseffektivisera bör kommunen se över
möjligheten att införa en lånecentral där det ska vara möjligt att låna produkter för att
sedan lämna tillbaka dessa när behovet inte längre finns. Ett arbete som kan ske i
samarbete med kommunens olika hjälporganisationer i civilsamhället.

Integrationserbjudande från dag 1
Malmös mångfald är en styrka för staden men när integrationen inte fungerar hotas
både vår tillit och vår öppenhet. Bara var tredje flykting som kommer till Malmö är i
arbete efter tio år. Endast var tionde kvinna som kommer hit som flykting är i arbete
efter fem år1. Av de som kom till Sverige för fem år sedan hade bara 18 procent ett
jobb i Malmö 2014. Konsekvenserna av ett liv i utanförskap är förödande både för
människan det drabbar men också för samhället. MalmöAlliansen kommer att
erbjuda integration från dag ett men ställer också krav på att den som erbjuds
integration också tar den möjligheten. Detta så att mångfalden kan bli den motor för
staden som den har alla förutsättningar att bli.
Samlad integration. På ett samlat integrationskontor träffar den nyanlände
representanter från relevanta myndigheter som exempelvis Migrationsverket,
Arbetsförmedlingen, Skatteverket, Socialförvaltningen men också Region Skåne
samt andra berörda delar av föreningslivet som har goda kunskaper att tillföra. Allt för
att effektivisera och anpassa etableringsprocessen utefter den nyanländes
personliga förutsättningar – samtidigt som det möjliggör för integrationsarbetet att
inledas omgående. Målet är en snabbare väg in i etablering samt förkortad tid fram
till egen försörjning.
1 Sydsvenskan med hjälp av SCB, http://www.sydsvenskan.se/2016-02-19/unika-siffror-svarare-for-flyktingar-

att-fa-jobb-i-malmo
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Svenskundervisning under asylprocessen. För att korta tiden till inträde på
arbetsmarknaden ska asylsökanden i Malmö delta i svenskundervisning, i stället för
som i dag först efter att ett uppehållstillstånd beviljats. Detta bör ske i samarbete med
Migrationsverket. Undervisningen ska präglas av innovation och individanpassning.
Arbetstillstånd i väntan på uppehållstillstånd. Malmö ska kräva en lagförändring
så att alla som uppehåller sig i Malmö i väntan på asylprövningen automatiskt skall få
tillstånd att arbeta. Att ansöka om ett arbetstillstånd är i dag krångligt och tar ofta
mycket lång tid. Det normala måste vara att förväntas arbeta för sin egen försörjning,
inte leva på bidrag.
SFI med inriktning mot arbetsmarknaden. För att förbättra SFI-utbildningen och
förkorta vägen till arbete vill vi möjliggöra för yrkesinriktningar inom SFI, dels där
språkundervisningen är inriktad mot en viss bransch eller visst arbete samt där
praktik inom detsamma ingår som ett led i utbildningen. Därtill bör SFI-utbildningen
vara flexibel och individanpassad på ett sådant sätt att den kan kombineras med
andra former av utbildning, för att möjliggöra en snabbare väg till arbete.
Undervisningen ska präglas av kvalitetssäkring och aktiv uppföljning.
Uttalsträning för att fler kompetenser ska tas tillvara. Allt för många arbetsgivare
vittnar om att trots att den nyanlände möter kompetenskraven saknar personen
förmåga att kommunicera fullgott på svenska. Detta försvårar anställningar inom en
rad yrken inom såväl privat som offentlig sektor. Därför bör Malmö genomföra en
särskild satsning på språkträning utöver den teoretiska.
Obligatorisk samhällsorientering och sexualkunskap för nyanlända.
Samhällsorientering i kombination med SFI är en viktig del för att nyanlända ska
komma in i det svenska samhället och Malmö. Genom ökad förståelse för lagar,
regler och skyldigheter, men också medborgerliga fri- och rättigheter, får nyanlända
bättre förutsättningar att komma ut på arbetsmarknaden. Obligatoriska utbildningar i
sexualkunskap samt värderingar och normer som går i linje med ett öppet och
inkluderande samhälle ska ges till alla ensamkommande barn och all personal på
kommunens HVB-hem.

Krav på att göra sig anställningsbar
Fler malmöbor måste få känna den stolthet ett första jobb innebär. Enligt
Arbetsförmedlingen har ungefär en tredjedel av Malmös drygt 22 000 arbetslösa
högst förgymnasial utbildning. En studie nyligen genomförd av OECD på svensk
integration visar att allt för stor del av arbetslösheten bland nyanlända kan förklaras
med bristande språkkunskaper. Samtidigt ser vi hur Malmös arbetsmarknad till
största del består av yrken som kräver en gymnasieutbildning eller mer.
Aktivitetskrav för anställningsbarhet. För Malmös framtid är det av största vikt att
Malmö reformerar sitt bidragsarbete och lär av andra kommuner som lyckats i arbete
med att få människor från bidrag och i arbete. Det dessa kommuner har gjort är att
ge ett tydligt erbjudande om aktiviteter för 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 det man kan utifrån sina egna
Sida 14 av 53

förutsättningar för att återgå till ett liv i självförsörjning. Aktivitetskravet skall endast
omfatta den som uppbär försörjningsstöd av arbetsmarknadsskäl. Närvarokrav skall
införas, ett krav som inte endast skall handla om närvaroregistrering utan ett krav på
fysiks närvaro, och aktivitet genom att söka arbete eller delta i utbildningar för att öka
sin anställningsbarhet, under hela dagen. Den som uppbär föräldraförsäkring och
försörjningsstöd som nyanländ ska läsa SFI under tiden barnet är i skolan.
”Jobbförmedlare” i stället för ”bidragsförmedlare”.
Om en person uppbär försörjningsstöd av arbetsmarknadsskäl skall den personen
inte träffa en biståndshandläggare på socialtjänsten utan en ”jobbförmedlare” via
arbetsförmedlingen eller kommunens egna insatser.

Lärlingsanställningar och praktik
Arbetsförmedlingen pekar på att upp emot var tredje arbetslös i Malmö som högst
har en grundskoleutbildning. Därför vill vi satsa på en vuxenutbildning och SFI som
möter arbetsmarknadens behov – där den som lever i utanförskap i första hand
erbjuds yrkesutbildningar till bristyrken och som vi vet leder till arbete.
Praktikplatser och yrkesutbildningar som leder till jobb. Det är tydligt att det
finns ett glapp på arbetsmarknaden där utbud och efterfrågan går i otakt. Här har
staden en viktig och nödvändig roll att spela. Stadens kommunala
arbetsmarknadsinsatser ska ses över för att helt riktas om till att fokusera på att
utbilda gentemot bristyrken.
Ersätt Arbetsmarknadsavdelningen med fria initiativ. Jämförelser visar på att fria
aktörer ofta lyckas bättre med sina uppdrag än kommunen. Detta blir extra tydligt i
arbetet kring att få malmöbor i arbete. Det finns exempel i vår stad där fria initiativ
lyckas få ungdomar långt ifrån arbetsmarknaden till egen försörjning tio gånger så
effektivt som kommunens egen Arbetsmarknadsavdelning. I andra kommuner finns
goda exempel på organisationer som jobbar framgångsrikt med att få personer med
funktionsvariationer i arbete. På arbetsmarknadsområdet måste därför, som
komplement till en mer aktiv näringspolitik, det engagemang som finns hos fria
initiativ utvecklas och släppas fram. MalmöAlliansen vill lägga ner större delen av
Arbetsmarknadsavdelningens insatser och ersätta dem med insatser via de fria
alternativen. Malmö ska även fortsättningsvis ta ett stort proaktivt ansvar för
skyddade anställning, exempelvis Offentligt Skyddade Arbete-anställningar.

Hemlöshet
I ett utvecklat och rikt land som Sverige bör hemlöshet inte existera. Det är inte ett
värdigt liv. Hemlösheten i Malmö fortsätter öka kraftigt för fjärde året i rad. Malmö stads
passivitet i frågan under många år har bara lett till allt större problem och att resurser
som kunde gått till välfärden går till hotellnätter för hemlösa. Inte heller är det en lösning
på hemlösproblematiken att kommunen förstör bostadsrättsmarknaden genom att
köpa upp bostadsrätter och hyra ut dem i andra hand.
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Inför hemlöshetsboende i andra kommuner. En majoritet av de hemlösa är
ensamstående och män. Det är då inte hållbart att erbjuda dessa individer
hotellnätter. I stället bör Malmö stad se över möjligheterna att hjälpa hemlösa
ensamstående till boende i andra kommuner där kostnaderna är lägre.
Nej till att försörjningsstöd likställs med annan inkomst. MalmöAlliansen vill att
Malmös bostadsförsörjningspolitik ska arbeta proaktivt för att korta vägen från bidrag
till jobb och premiera arbete. Den politik som låser fast människor i bidragsberoende
och utanförskap ska avskaffas. Vägen till bostadsmarknaden ska gå via
arbetsmarknaden. MalmöAlliansen säger nej till att Malmö stad likställer
försörjningsstödet med exempelvis lön, pension eller andra skattepliktiga ersättningar
från våra socialförsäkringar, som exempelvis a-kassa, sjukpenning eller
sjukersättning.
Förtur och särskild bostadsgaranti för hemlösa barnfamiljer. Den hemlöshet
som cirka 1000 Malmöbarn lever i är oacceptabel. Det kommunalt ägda
bostadsbolaget MKB ska garantera alla hemlösa barnfamiljer en bostad via att ge
dessa familjer förtur till bostäder, i förhållande till hela den reguljära bostadskön.
Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta uppdra åt arbetsmarknads- och
socialnämnden
att

införa en samlad integrationsplattform ur vilken hela mottagande- och
integrationsprocessen styrs,

att

ersätta Arbetsmarknadsavdelningen med effektiva fria initiativ i
kombination med kommunala insatser,

att

verka för en lagändring så att den som väntar på uppehållstillstånd och
kan styrka sin identitet direkt beviljas arbetstillstånd,

att

införa skärpta aktivitetskrav på mottagare av den som uppbär
försörjningsstöd av arbetsmarknadsskäl,

att

utreda hur försörjningsstöd ska trappas ned i förhållande till intäkter i
företaget vid etablering av företag i Malmö,

att

ställa sig bakom prioriteringen vid sociala insatser att minst en person i
varje hushåll ska ha praktik eller arbete,

att

omgående utreda hur bättre kontroller av utbetalningar inom ekonomiskt
bistånd kan införas,

att

även införa hemlöshetsboende för de individer, som både är arbetsföra
och inte har barn, i andra kommuner,

att

införa fullt närvarokrav i anvisad insats för att uppbära ekonomiskt
bistånd av arbetsmarknadsskäl,

Sida 16 av 53

att

uppdatera kommunens egna särskilda riktlinjer för ekonomiskt bistånd så
att kommunen ej erbjuder stöd utöver vad som är motiverat av
humanitära eller arbetsmarknadsskäl,

att

införa etableringslån istället för normalt utbetalt ekonomiskt bistånd,

att

omedelbart upphöra med att betala ut ekonomiskt bistånd till människor
som vistas illegalt i landet,

Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta uppdra åt kommunstyrelsen
att

tillsammans med berörda nämnder utöka antalet sommarjobb för unga
under 2019,

att

utöka antalet studentmedarbetaranställningar under 2019,

att

Malmö stad ska verka för en etablering och utveckling av yrkeshögskolor
som utbildar till bristyrken,

Vi föreslår även kommunfullmäktige uppdra åt gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden
att

införa SFI-utbildning med yrkesinriktningar innehållande praktik,

att

införa svensk-, samhälls- och sexualundervisning för nyanlända redan
från det att de söker asyl,

att

införa särskild utbildning inom muntlig svenska för den som deltar i
arbetsmarknadsutbildning eller SFI,

att

underlätta för SFI-studerande att kombinera SFI-utbildningen med annan
utbildning,

att

Införa obligatorisk samhällsorientering och sexualkunskap i samband
med svenskundervisning för nyanlända,

Vi föreslår därför Boplats Syd besluta
att

införa näringslivsförtur vid nyinflyttning till staden,

att

införa förtur och särskild bostadsgaranti för hemlösa barnfamiljer.
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Funktionsstöd
Satsning på fler handläggare inom personlig assistans. För många malmöbor
handlar detta om livsavgörande beslut som man i dag måste vänta på i över ett
halvår. Dagens handläggningstid med ett genomsnitt på sex till sju månader är inte
acceptabel och det måste politiken ta ansvar för. Att öka dagens tolv handläggare
inom personlig assistans till tjugo handläggare är absolut nödvändigt.
Återställ högsta hyresnivån för brukare i bostad med LSS. Den ekonomiska
tryggheten för malmöbor med omfattande funktionsnedsättningar ska stärkas - inte
försvagas. Att drabbas av en 24-procentig hyreshöjning är orimligt. Därför avser vi att
återställa högsta hyresnivån för brukare som bor i en bostad med särskild service
enligt LSS, från 6200kr till 5000kr till per månad, det vill säga till den nivån som
gällde före 1 oktober 2017.

Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta uppdra åt ansvarig nämnd
att

kommunfullmäktige uppdrar åt ansvarig nämnd att återställa hyresnivån
för brukare som bor i en bostad med särskild service enligt LSS till nivå
som gällde före 1 oktober 2017

Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta uppdra åt funktionsstödsnämnden
att
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fördubbla antalet handläggare inom personlig assistans.

Trygghet
I alla delar av vår stad har människor rätt att få känna sig trygga. I dag ser vi i stället
hur de kriminella tar över våra stadsdelar. Hur otryggheten splittrar vår stad och
människorna i den. Det är en fullständigt oacceptabel utveckling som fått fortgå
alldeles för länge. MalmöAlliansen har vid otaliga tillfällen lyft behovet av en ökad och
permanent polisnärvaro i Malmö och talat om behovet av en skärpt lagstiftning.
Segregationen och utanförskapet det för med sig skapar parallella samhällen i
Malmö. Det är en utveckling som behöver vändas så att hela Malmö ska vara en
stad att vara trygg i och stolt över.
Nationell satsning på Malmö. Malmö behöver en ökad polisnärvaro i staden.
Malmöborna kan inte vänta på att regeringen ska utbilda fler poliser. Det krävs en
omedelbar och permanent förstärkning av polisen i Malmö för att kunna möta den
allvarliga utvecklingen kring våld och narkotika men också för att kunna bistå
åklagarväsendet med de tusentals ärenden som ligger på hög.
Kommunala ordningspoliser. MalmöAlliansen vill att staten möjliggör för
kommuner att kunna anställa kommunala poliser. Det skulle säkerställa att det är
malmöbornas prioriteringar som styr framför Stockholms. Kommunala poliser skulle
fokusera på ordningshållning och brottsförebyggande arbete samtidigt som de skulle
ge tid för den statliga polisen att ägna sig åt sitt viktiga arbete. En polisutbildning
kring kommunala poliser skulle med fördel kunna förläggas till Malmö.
Kommunala ordningsvakter. I nuläget finns det inget lagstöd för en kommun att
anställa poliser. Samtidigt är situationen i Malmö akut. Något måste göras.
MalmöAlliansen vill anställa och/eller upphandla 100 ordningsvakter och skapa en
kommunal ordningsvaktkår. Främst handlar det om patrullerande arbete och
synlighet på offentliga platser för att genom ökad närvaro förebygga och förhindra
brott och ordningsstörningar. Med rätt ledning och i nära dialog med Polisen kan det
trygghetsskapande arbetet därmed förstärkas.
Uppstramning av häktningsreglerna vid grova brott. De lagliga förutsättningarna
för häktning måste ses över för att möjliggöra häktning i större omfattning än i
dagsläget, även gällande unga lagöverträdare. I dag försätts misstänkta på fri fot
även vid relativt grova brott. Särskilt besvärligt är det med ålderskategorin 15 – 18 år
där frigivning snarare är regel än undantag. En åldersgrupp som i Malmö tyvärr
används som medel i den grova organiserade brottslighetens arbete just med
anledning av problemen kring häktning. Tillsammans med en uppstramning av
häktningsreglerna krävs fler platser för LVU och snabbare insatser från
Socialtjänsten.
Se över införandet av kronvittnessystem. I kampen mot den grova organiserade
brottsligheten behöver alla åtgärder vidtas. Därför vill MalmöAlliansen utreda om
kriminella som vittnar mot sina medbrottslingar ska kunna få sänkt straff. Vid ett
införande av kronvittnessystem är det viktigt att vittnesuppgifter kan styrkas av annan
bevisning.
Inför en ny brottsrubricering – våld mot alarmeringstjänstpersonal. Redan
våren 2017 föreslog MalmöAlliansen att det behövs en skärpning i straff för attacker
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mot blåljuspersonal. Problemet är att personal i räddningstjänsten och sjukvården i
dag inte omfattas av samma skydd som till exempel poliser eftersom de inte utövar
myndighetsutövning. Detta måste ändras så att våld eller hot mot personal inom
räddningstjänsten och sjukvård straffas lika hårt som våld eller hot mot poliser.
Ökad satsning på konkreta trygghetsåtgärder. 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 som
exempelvis knutpunkter, sjukhusområdet men också i större utsträckning i de
brottsbelastade områdena. Otrygga miljöer ska städas och rensas upp ifrån
otrygghet. Bekämpningen av målvakter för bilar är fortsatt prioriterad.
En trygg kollektivtrafik för alla resenärer. Malmöborna ska kunna känna sig trygga
i användandet av stadens kollektivtrafik men också busschaufförerna i sitt arbete.
Över tid har den upplevda otryggheten runt kollektivtrafiken ökat. Otryggheten
speglar sig i obelysta områden i kollektivtrafiknäramiljöer, klotter och stöldligor.
Tryggheten i och runt Malmös kollektivtrafik måste öka. MalmöAlliansen vill se ökad
kameraövervakning vid våra kollektivtrafikknutpunkter och i anslutning till dessa samt
en satsning på förstärkt belysning och upprensning av gatu- och torgmiljön i närheten
av kollektivtrafiknära miljöer.
Kommunal styrgrupp mot våldsbejakande extremism. Efter dansk förebild bör en
kommunal styrgrupp med en insatsgrupp och samordnare tillsättas som har daglig
kontakt med fältarbetare och personal i alla kommunens relevanta förvaltningar och
andra aktörer. Det är viktigt att trossamfund ingår i det förebyggande arbetet genom
en förbättrad dialog mellan kommun och samfund.
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. .
Nolltolerans mot barnäktenskap. I den löpande verksamheten och genom såväl
ekonomiskt stöd som andra socialärenden ska Malmö stad tillämpa en nolltolerans
mot barnäktenskap.
Inrätta en hederssamordnare samt ett hedersråd. Barnäktenskap är enligt lag
förbjudet i Sverige. I Malmö har barn som tvingats in i äktenskap placerats
tillsammans med sina ofta mycket äldre män i samband med att de kommit hit som
flyktingar. Efter hård påtryckning från MalmöAlliansen finns nu pengar avsatta för att
utreda hur staden kan öka det förebyggande arbetet mot hedersförtryck. Arbetet mot
hedersvåld måste dock förstärkas. Därför ska en hederssamordnare med tillhörande
hedersråd för att samordna stadens insatser mot hedersförtryck och barnäktenskap
inrättas.
Långsiktig finansiering till mobila resurs- och stödteam mot hedersförtryck
och våld i nära relationer. Långsiktig finansiering till stödteam och skyddande
boenden är en nyckel i det långsiktiga arbetet mot hedersförtryck och våld i nära
relationer. Vi vill göra de mobila resurs- och stödteam permanenta och tredubbla
personalstyrkan. Teamen bör även ha möjlighet att bedriva uppsökande
verksamhet. Hedersboendet bör samtidigt utökas så att det inte enbart innefattar
tjejer 16–22.
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Att etablera specificerad statistik kring hedersvåldets omfattning inom
socialtjänstens register. Länsstyrelsen Östergötland, som länge 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. Vi vill att Malmö Stad inför dessa krav och börjar föra
statistik kring hur många ärenden som inom socialtjänsten har en koppling till
hedersrelaterat förtryck och våld.
Att etablera en handlingsplan med mätbara mål kring
hedersförtryck. Uppemot 70 procent av de kvinnliga skoleleverna i storstädernas
förorter känner sig hårt kontrollerade i sina privatliv. Det kan vi inte acceptera.
MalmöAlliansen satsar därför på ett antal områden för att motverka hedersförtrycket.
Som grund för ett effektivt arbete mot hedersförtryck bör Malmö Stad ta fram en
handlingsplan mot hedersförtryck med tydliga och mätbara mål.
Utred införandet av Falkenbergsmodellen. Sverige har enligt polisen 61 utsatta
områden men tidigare var det 62. Ett område har nämligen lyckats vända
utvecklingen och plockats bort från listan. Det är Falkagård i Falkenberg. Det kan
verka hopplöst att få ordning på problemen i Malmö när man läser om skjutningar
och bilar som brinner, men i Falkagård har man visat det faktiskt går att vända
utvecklingen. Med riktade satsningar till skolan, satsningar på
civilsamhällesorganisationer med demokratiska värderingar, resurser för uppsökande
verksamhet samt aktivt arbete med stadsutveckling vändes utvecklingen i
Falkenberg.
Vi

föreslår

därför

kommunfullmäktige

besluta

uppdra

åt

kommunstyrelsen

att

verka för en lagändring för möjliggörandet av kommunala
ordningspoliser,

att

hos Polismyndigheten ansöka om tillstånd för kommunalt anställdaoch/eller upphandlade ordningsvakter att patrullera stadens gator och
bostadsområden,

att

verka för en uppstramning av häktningsreglerna vid grova brott,

att

verka för att staten utreder möjligheten att införa ett kronvittnessystem,

att

verka för att staten inför en ny brottsrubricering — våld mot
alarmeringstjänstpersonal,

att

inrätta en kommunal styrgrupp mot våldsbejakande extremism,

att

förstärka stadens kvinnojourer,

att

säkerställa att nolltolerans mot barnäktenskap tillämpas i alla
verksamheter,
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att

den kommunala tillsynsgranskningen i arbetet mot den organiserade
brottsligheten förstärks,

att

tillsammans med berörda nämnder införa ett system i samtliga
kommunala verksamheter med betalningsansvar för förövaren eller
vårdnadshavare vid skadegörelse,

att

uttrycker sig positiv till att införa zonförbud,

att

stärka möjligheterna för såväl kommunala som frivilligorganisationers
initiativ till såväl nattvandring som vuxennärvaro i hela Malmö,

att

initiera ett nära samarbete med närliggande flygplatser för att stoppa
tvångsäktenskap,

att

avsätta ökade medel för att motverka våldsbejakande extremism samt
att uppdatera handlingsplanen i linje med vad som har framförts
i Segerstedtsinstitutets rapport,

att

inrätta en särskild hederssamordnare för att samordna stadens insatser
mot hedersförtryck och barnäktenskap,

att

permanenta och utvidga stöd- och utbildningsteamet kring
hedersförtryck,

att

hedersboendet utökas så att det inte enbart innefattar tjejer 16-22,

att

etablera en handlingsplan med mätbara mål kring hedersförtryck,

att

utreda införandet av den så kallade Falkenbergsmodellen,

Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta uppdra åt Tekniska nämnden
att

tillföra 100 kommunala ordningsvakter för ökad ordning och trygghet i
Malmö,

att

öka kameraövervakningen på utsatta platser i staden,

att

förstärka belysningen i staden och förbättra upprensningen av gatu- och
torgmiljöer.
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Skola och utbildning
Förskola
Det man sår i förskolan, skördar man i grundskolan. MalmöAlliansen prioriterar
förskolan i vårt arbete då den lägger grunden för ett livslångt lärande. En god
pedagogik, trygga barn och välutbildade pedagoger är självklara för att lyckas i
arbetet. Förskolan i Malmö ska kunna möta alla förväntningar från föräldrar och
personal.
Lönelyft för förskolelärare. Endast var fjärde personal inom Malmös
förskoleverksamhet är förskollärare. Med utbildad personal i verksamheten blir
pedagogiken och stödet till våra yngsta bättre. Skillnaderna i löner mellan lärare i
förskolan och grundskolan påverkar i förlängningen förskolans förutsättningar att
klara sin personalförsörjning. Detta utifrån minskad lönemässig konkurrenskraft,
vilket i sin tur påverkar status och attraktionskraft. Därför föreslår vi en omfattande
satsning på höjda löner för förskollärare.
Fler fria alternativ. Uppmuntra fler fristående aktörer att starta och expandera sin
förskoleverksamhet i Malmö. Exempelvis bör kraven på uteytor nyanseras så att fler
typer av grönytor och lösningar i ett allt mer urbaniserat Malmö kan tillgodoses.
Förebyggande välfärd för kunskap och arbete. För att främja alla barns utveckling
bör kommunen sträva efter att erbjuda förskola 30 timmar/vecka för barn till
föräldralediga och arbetslösa. MalmöAlliansen vill som flera andra kommuner med
fungerande integration kombinera förskoleverksamhet med utbildningsverksamhet
inom exempelvis SFI för nyanlända föräldralediga.
Enskild pedagogisk verksamhet. MalmöAlliansen ser ett stort behov av att öppna
upp för fler alternativ till stadens förskoleverksamhet i Malmö. Att möjliggöra och
förenkla för människor att kunna bedriva enskild pedagogisk verksamhet kan bidra till
att tillgängliggöra en god barnomsorg för alla. Detta måste ske med ansvar gentemot
de nationella kraven, med betoning på det svenska språket, som finns för att
säkerställa en barnomsorg med god kvalitet oavsett form eller utövare. Särskilt ur ett
integrationsperspektiv krävs låga trösklar till de pedagogiska verksamheterna för att
alla barn ska kunna få en god start i livet.
Likvärdighet och kvalitet. Malmös förskolor ska både ge trygghet, glädje och lust till
lärande. Oavsett om det är kommunen eller fristående aktörer som driver
verksamheten ska den präglas av hög kvalitet. Kommunen sköter tillsynen över de
fristående förskolor som finns i staden och i dag sker tillsyn minst vart femte år, vilket
innebär att ett barn kan gå hela förskoletiden utan någon form av tillsyn. De
kommunala förskolorna, vars tillsyn genomförs av skolinspektionen, granskas vart
tredje år. Denna regelbundna tillsyn bör genomföras lika ofta, oavsett huvudman, för
att kunna garantera att alla förskolor i Malmö håller en god kvalitet.
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Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta uppdra åt förskolenämnden
att

genomföra ett lönelyft med de ytterligare medel som anslås,

att

i större utsträckning verka för fria investeringar i förskolor,

att

utöka möjligheterna till profilförskolor,

att

utöka möjligheterna för svenskundervisning i samband med öppna
förskolor för nyanlända föräldralediga,

att

möjliggöra och förenkla driften av enskild pedagogisk omsorg,

att

genomföra regelbunden tillsyn av de fristående förskolorna minst vart
tredje år,

att

uppmuntra Malmös förskolor att i högre mån producera maten i lokala
tillagningskök,

Vi föreslår även kommunfullmäktige besluta uppdra åt stadsbyggnadsnämnden
att

agera skyndsamt vid bygglov och tillståndshantering för skolor och
förskolor,

Vi föreslår även kommunfullmäktige besluta uppdra åt miljönämnden
att

vid bedömningar av behoven av friytor, för såväl kommunala som
fristående förskolor, beakta verksamheternas individuella och
pedagogiska möjligheter snarare än en strikt tolkning av antalet
kvadratmeter.

Grundskola
Malmö ska påbörja sin resa mot att bli Sveriges bästa skolkommun. Resan är lång
och arbetet startar nu. Alla elever är unika. Det är människor med olika erfarenheter,
bakgrund och förutsättningar. Att kunna ge individuellt stöd och resurser där det
behövs är avgörande för att lyckas med skolresultaten. MalmöAlliansen har höga
förväntningar på lärare, rektorer, föräldrar och inte minst elever. Men det är för att vi
tror på dem och vi vet att tillsammans kommer vi lyckas.
Inför en kunskapsbonus. MalmöAlliansen vill skapa fler incitament för Malmös
skolor. Ersättningssystemet ska utvecklas med ett bonussystem som belönar skolor
för goda resultat.
Satsa på eleverna med lägst skolresultat. Skolresultaten i Malmö fortsätter att
sjunka för elever med sämst resultat och det är först och främst för pojkar. Pojkar
som på grund av att de aldrig får ett godkänt betyg från skolan kan hamna i
kriminalitet och ett livslångt utanförskap. Danska DrengeAkademiet är en insats som
på ett mycket framgångsrikt sätt lyft sådana lågpresterande pojkar. Under ett kort
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förlopp lyfts kunskaperna med motsvarande 2-3 år inom läsning, stavning och
matematiska färdigheter. En liknande satsning införs för Malmös lägst presterande
skolelever med fokus på pojkar. Motsvarande satsningar för de lägst presterande
flickorna ska också tas fram.
Ansvarskontrakt mellan skola och föräldrar. Ansvarskontrakt är en
överenskommelse mellan förälder, elev och lärare. Där respektive part förbinder sig
att ta ansvar för att elevens skolgång ska fungera och att uppsatta mål ska kunna
nås. Det är viktigt att föräldrar ges en möjlighet och ser sin skyldighet till att aktivt
delta i sitt barns lärande och skolgång.
Ge skolor oavsett driftsform samma möjligheter till frihet och ansvar. Malmös
skolor ska oavsett driftsform ges samma förutsättningar och möjligheter. Det innebär
ett större ekonomiskt ansvar för också stadens kommunala skolor och en ökad frihet
att profilera sig och välja pedagogisk inriktning
Valfrihet för höjd kvalitet. Vi vill ge större frihet och kräva samma ansvar av alla
skolor – fristående såväl som kommunala. För att underlätta föräldrarnas och
elevernas val vill vi införa ett kostnadsfritt busskort för dem som väljer en grundskola
med längre avstånd från hemmet.
Obligatorisk sommarskola för den elev som inte når godkänt.
Sommarloven i Sverige är bland de längsta i världen. Samtidigt är undervisningstiden under
ett läsår bland de kortaste i OECD. Vissa elever behöver ytterligare tid på sig för att
tillskansa sig grundläggande kunskaper. Därför krävs obligatorisk sommarskola så att den
elev som halkar efter får den hjälp den behöver för att klara av skolan. Den elev som från
och med mellanstadiet inte når godkänt får därmed sommaren på sig att hinna ikapp de
andra eleverna.

Elevers kunskap i centrum: Inför nivåbaserat lärande. I dagsläget är svensk
skola anpassad efter en befolkning med ungefär samma kunskapsnivå vid skolstart.
Så ser inte verkligheten ut, vare sig i Sverige eller Malmö. MalmöAlliansen vill införa
ett frivilligt system för stadens skolor att ta del av med nivåbaserat lärande
(nivågruppering) i årskurs 4-9 i fokus. Skolan måste på riktigt bli kompensatorisk och
elevers kunskaper måste stå i centrum. Därmed ska skolan anpassas efter elevens
kunskapsnivå, inte tvärtom.
Nivågruppering möjliggör för elever med olika förutsättningar att få en undervisning
som är anpassad efter dennes nivå. I en stad som Malmö, med en mycket heterogen
befolkning, är detta en nödvändighet för att uppnå en kvalitativ skolgång. För elever
med lite lägre förkunskaper eller färdighet innebär detta att fokus läggs på att
eleverna uppnår baskunskaper i kärnämnena. För elever som har goda förkunskaper
och större färdighet kan det dock innebära fokus på att uppnå medelbra betyg
eller ännu högre.
Både fria och kommunala skolor skulle få ansöka om att bli en så kallad nivåskola.
Det ska vara skolor som vill nå hundra procents måluppfyllelse och
gymnasiebehörighet för sina elever och skolledare som inte accepterar att stora delar
av årskullarna går på sommarlov utan tillräckliga kunskaper. Skolor som lyckas att
höja sin måluppfyllelse kommer också att belönas ekonomiskt i en vidareutveckling
av dagens ersättningssystem som ska uppmuntra till pedagogisk utveckling som
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leder till stärkta kunskaper. För att motverka betygsinflation kommer detta system att
kompletteras med införande av centralrättade prov i Malmös skolor.
En trygg och jämlik skola. I Malmös skolor ska nolltolerans mot alla typer av
kränkningar gälla – oavsett om det bottnar i rasism, sexism eller annat. Den elev som
vid upprepade tillfällen utsätter andra för denna typ av kränkning skall tvingas att byta
skola. Här behövs kontinuerliga fortbildningsinsatser av personalen.
Ökade resurser för uppsökande verksamhet och nolltolerans mot skolk. För att
elever inte ska falla efter i skolarbetet och för att tidigt kunna genomföra nödvändiga
insatser behöver kommunens uppsökande verksamhet ges ökade resurser och stöd.
Ordning och reda i skolan. Det behövs tidiga insatser i samverkan med
vårdnadshavare i arbetet för att motverka otillåten frånvaro. Skolorna behöver arbeta
aktivt för att kraftigt minska den ogiltiga frånvaron. Skulle detta ändå inte ge önskat
resultat bör skolans sista verktyg användas — nämligen att åberopa närvaroplikten.
Sprid Bunkeflomodellen på skolorna i Malmö. Fysisk aktivitet och bättre
skolresultat går hand i hand. Forskning visar att ökad fysisk aktivitet förbättrar
motoriken och barns koncentrationsförmåga. Malmö bör satsa mer på att ge elever
en hälsofrämjande livsstil med goda matvanor och fysisk aktivitet varje dag i eller
efter skolan.
Utökat ansvar och högre krav på rektorer. Varje rektor ska ha ett så stort
inflytande över sin verksamhet som möjligt. En total översyn av rektorernas vardag
behöver genomföras för att frigöra rektorers tid från administrativa uppgifter till att
fokusera på att utveckla pedagogiken på skolorna. Rektorer ska tillsättas utifrån
tidsbestämda förordnanden för ett ökat fokus på resultat. För de rektorer vars skolor
når goda resultat och har en god lärandemiljö är det viktigt med ett kvitto på deras
goda arbete i form av höjd lön och möjligheter till karriärutveckling. Den rektor som
konsekvent inte når önskade resultat skall omplaceras till annan tjänst.
Kontrollmekanism mot kränkningar och bråkiga elever. Bråkiga och våldsamma
elever måste mötas av vuxna som snabbt reagerar och ser ett behov av förändring.
Lärare har här ett särskilt ansvar att regera kraftfullt mot alla typer av våld eller
kränkningar i klassrummet och på raster. Kränkning ska alltid polisanmälas och
elever som begått brottsliga handlingar mot andra elever och lärare ska flyttas till en
annan skola. Vi ser det också som ett stort problem att anmälningsstatistiken skiljer
sig åt skolor emellan.
Vi vill utreda möjligheten att införa en kontrollmekanism där kommunen tar ett
övergripande ansvar för att allt våld på den kommunala skolan anmäls inom 24
timmar. Om lärare och rektorer som inte anmäler våld till polis inom 24 timmar måste
skolförvaltningen reagera snabbt mot dessa.
Skolans viktigaste tillgång är dess medarbetare. Malmö stad måste vara en
attraktiv arbetsgivare. Lärarnas pedagogiska drivkraft och delaktighet är avgörande
förutsättningar för skolans utveckling. Malmös lärare skall erbjudas en möjlighet att
delta i praktiknära forskningsstudier och annan fortbildning. Samverkan och olika
former av kollegialt lärande ska vara centrala delar i lärarrollen. Extra prioriteringar
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vad gäller lönerna för våra skickliga lärare behöver göras.
Bättre förutsättningar för lärare. En förutsättning för att kunna arbeta pedagogiskt
är att minska den administration som i dag belastar lärarna. Lärarnas administrativa
sysslor måste ses över, rättning av nationella prov centraliseras samt en minskning
av antalet kommunala mål genomföras. En nödvändig förutsättning för en kvalitativ
utbildning är också att lärarkåren ges möjlighet att fortbilda sig i såväl sina ämnen
som i pedagogik. Detta gäller för såväl teoretiska som yrkesförberedande
utbildningar.
Specialpedagogisk strategi för Malmö – fler stödlärare. Vi ser i dag ett stort
behov hos många elever av specialpedagogiska insatser. Malmö behöver ta fram en
specialpedagogisk strategi som innehåller satsningar i form av fler speciallärare och
handledning av klass- och ämneslärare för att kunna erbjuda insatser i samtliga
klasser och för alla elever som behöver särskilt stöd.
Inför lärarassistenter. Lärare vittnar om en allt för hög arbetsbelastning, stress och
att elever ej får den hjälp de kan behöva. Lärarassistenter, exempelvis i ett
samarbete med lärarstudenter på Malmö universitet, kan exempelvis fungera både
som administrativt stöd men också pedagogisk hjälp under exempelvis läxhjälp och
för att höja kompetensen på framtida lärare.
Fler internationella skolor. För att näringslivet ska kunna locka till sig kompetens
från hela världen krävs fler internationella skolor. Kommunen bör därför särskilt satsa
på fler internationella skolor inom både förskola och grundskola.
Återinförande av prao. MalmöAlliansen anser att det vore av största vikt att stadens
elever i grundskolan åter får möjligheten att genomföra praoveckor.
Utred möjligheten att ta fram en digital strategi för skolan i Malmö. För att kunna
arbeta i framtidens kunskapssamhälle krävs en god förståelse för digital teknik
samtidigt som nya pedagogiska möjligheter öppnar för bättre skolresultat för fler.
Förutsättningarna för digitalisering skiljer sig dock kraftigt åt mellan Malmös
skolor. Därför behövs en digital strategi för att skolorna ska få stöd i sina
investeringar i datorer, surfplattor och bra digitala läromedel. Samtidigt måste lärare
och andra medarbetare ges bättre möjlighet till vidareutbildning.
Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta uppdra åt grundskolenämnden
att

utveckla ersättningssystemet så att skolor som höjer sina resultat
belönas och får ta del av ett bonussystem,

att

satsa på eleverna med lägst skolresultat genom en satsning för
DrengeAkademiet och AVID står modell,

att

upprätta ett ansvarskontrakt mellan skola och vårdnadshavare,

att

kommunala skolor ges ett större ekonomiskt ansvar och en större frihet
att profilera sig och välja pedagogisk inriktning,
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att

införa ett frivilligt system med nivåbaserat lärande (nivågruppering)
i årskurs 4-9,

att

införa obligatorisk sommarskola för den elev som inte når godkänt betyg
i kärnämnena,

att

införa central rättning av prov,

att

återinföra praoveckorna,

att

införa den så kallade Bunkeflomodellen på samtliga skolor,

att

ge samtliga elever tid med kurator minst en gång per läsår,

att

ge samtliga elever som tidigt uppvisar avvikande beteende individuella
åtgärdsplaner enligt lag,

att

förstärka och förlänga den kommunala uppsökandeverksamheten,

att

utreda möjligheten att införa en kontrollmekanism för att säkerställa att
allt våld och alla brottsliga handlingar på kommunala skolor polisanmäls
inom 24 timmar,

att

öka antalet och användandet av stödlärare,

att

tillämpa principen att den elev som grovt kränker en annan elev eller
utför annan typ av otillåten handling alltid ska tvingas byta skola,

att

ta fram en specialpedagogisk strategi som innehåller satsningar i form
av fler speciallärare och handledning av klass- och ämneslärare,

att

förenkla etableringen av internationella skolor,

att

göra en total översyn av rektorers arbete,

att

omplacera den rektor som konsekvent missar att nå utsatta mål till
annan typ av befattning,

att

ge lärarkåren möjlighet att fortbilda sig inom sina ämnen och inom
pedagogik,

att

i samarbete med lärarhögskolan vid Malmö universitet anställa och
implementera ett system med fler lärarassistenter,

Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta uppdra åt kommunstyrelsen
att

i samråd med skolnämnderna ta fram tydliga riktlinjer för att stoppa
förekomsten av sexuella trakasserier i Malmö stads skolor,
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att

utreda möjligheten att ta fram en digital strategi för skolan i Malmö.

Gymnasie- och vuxenutbildning
En gymnasieskola av hög kvalitet ger elever en chans att utvecklas och öppnar nya
vägar i livet. Det är också en förutsättning för att Malmö ska kunna behålla sin
konkurrenskraft mot omvärlden. Gymnasieskolan ska vara för alla.
Vuxenutbildningen i Malmö ska ge stöd och hjälp tillbaka in på arbetsmarknaden eller
högre utbildning för den som halkat efter.
Malmö ska ha Sveriges bästa gymnasieskolor. Utbildningen vid Malmös
gymnasieskolor ska präglas av hög kvalitet och hög status. Samarbetet med
universitet och högskolor måste utvecklas och stärkas. MalmöAlliansen vill
uppmuntra den typ av forskningsanknuten utbildning som nu genomförs inom
matematik och naturvetenskap på Borgarskolan och S:t Petri. Vi ser också att den
bör breddas med motsvarande satsning med inriktning mot humaniora och
samhällsvetenskap. MalmöAlliansen vill införa två nya spetsutbildningar inom
matematik samt programmering för att i samverkan med Malmö universitet tidigt
samla Sveriges främsta talanger.
Möjlighet till fortsatta studier för lärare. Vi vill ge fler gymnasielärare i Malmö
möjlighet att på betald arbetstid fördjupa sina kunskaper genom licentiat- eller
doktorsutbildningar i sina respektive ämnen. Vi vill även inrätta fler ämnesorienterade
lektorstjänster i Malmö. På så vis höjs också läraryrkets status.
Praktiska programmen i samarbete med näringslivet. Vi vill vidareutveckla
samarbetet med det lokala och regionala näringslivet i syfte att stärka de praktiska
programmen på gymnasiet. Fler lärlingsutbildningar skapar bättre förutsättningar för
framtida jobb. Mentorskapsprogram och sommarjobbsprogram är ytterligare vägar för
att stärka yrkesprogrammen.
Öppnare jämförelser mellan skolor vid skolval. Kommunens system för öppna
jämförelser mellan skolor vid skolval ska kompletteras med att omfatta också Malmös
gymnasieskolor.
Anpassa vuxenutbildningen efter bristyrken och anställningsbarhet.
Vuxenutbildningen måste effektiviseras så att fler kan bli anställningsbara. Det kan
handla om grundläggande vuxenutbildning för fler malmöbor, men också om
kompletterande utbildningar för att få den enskilde att gå från bidragsberoende till
jobb.
Malmö universitet, Campus Rosengård. Staden bör uppmuntra Malmö universitet
till att upprätta ett campus på Rosengård. Där skulle dels det tekniska basåret kunna
förläggas men också fortsatta studier i olika ämnen. En möjlighet kan också vara att
skapa en inledande utbildning, så att steget till fortsatta studier på högskolan
minskas.
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Vi föreslår därför kommunfullmäktige
vuxenutbildningsnämnden

besluta

uppdra

åt

gymnasie-

och

att

återkomma med förslag på hur samarbetet med Malmö universitet kan
utvecklas,

att

utforma kommunens yrkesförberedande gymnasieprogram i närmare
samarbete med näringslivet,

att

införa ett öppet jämförelsesystem för stadens gymnasieskolor vid
skolval,

att

införa möjligheterna till spjutspetsutbildningar inom matematik samt
programmering,

att

renodla skolans kunskapsuppdrag genom att minska antalet
styrdokument för skolan,

att

omplacera den rektor som konsekvent missar att nå utsatta mål till
annan typ av befattning,

att

utreda hur ett Campus Rosengård inom Malmö universitet kan etableras
på Rosengård,

att

ge fler gymnasielärare i Malmö möjlighet att på betald arbetstid fördjupa
sina kunskaper genom licentiat- eller doktorsutbildningar i sina
respektive ämnen,

att

inrätta fler ämnesorienterade lektorstjänster,

att

se över och anpassa vuxenutbildningen efter bristyrken och ökad
anställningsbarhet.
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Vård och omsorg
I MalmöAlliansens Malmö är vården och omsorgen i fokus. Valfrihet, mångfald och
tillgänglighet är vårt löfte till Malmös äldre. Välfärden i Malmö ska vara av högsta
kvalitet. Den som behöver samhällets stöd som mest 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. Varje krona i minskad kostnad för kommunen, som
exempelvis en digitalisering av tjänster inom hemtjänsten kan medföra, ska gå direkt
tillbaka till en förstärkt äldreomsorg och en god omvård, förbättrad arbetsmiljö och
fler händer i vården.
Äldreboendegaranti för den som fyllt 85 år. Den som fyllt 85 år ska ha rätt att flytta
till ett anpassat boende när personen själv bedömer att behovet finns. En persons
önskan att ha en gemenskap även när man blivit äldre ska inte stoppas av byråkratin
huruvida man är tillräckligt sjuk.
Äldreombudsman i Malmö. Malmö ska ha en äldreombudsman som verkar på en
strategisk nivå för att driva ett äldreperspektiv i kommunen. Äldreombudsmannens
syfte är bevaka sina målgruppers intressen och rättigheter och öka kunskapen om
äldres behov inom kommunens verksamhetsområden.
Rätt att välja hemtjänst. MalmöAlliansen vill öka valfriheten inom hemtjänsten
genom att släppa in de fria aktörerna på området. Valfrihetssystemet innebär att de
som har hemtjänst får möjlighet att välja vilken utförare som ska leverera
hemtjänsten.
Digitalisering och utökat utbud inom hemtjänsten. MalmöAlliansen vill se en
ökad digitalisering inom hemtjänsten för att underlätta för personalen i sitt arbete
men också för att kunna erbjuda en säkrare och tryggare omvårdnad.
Ett kvalitetskontrakt skall införas. Ledstjärnan inom Malmö stads vård- och
omsorg måste vara en hög kvalitet på omvårdnaden. Malmö stad ska med anledning
av det upprätta ett kvalitetskontrakt med stadens vård- och omsorgstagare. Ett
kvalitetskontrakt som ska garantera en gemensam vårdplanering och uppföljning av
insatser som utgår från omsorgstagarens behov och perspektiv. Kvalitetskontraktet
skall kompletteras med en tydlig och skarp tillsynsverksamhet som arbetar för att
säkerställa kvaliteten i verksamheten.
Utevistelsegaranti ska införas. Malmös vård- och omsorgstagare måste alla
garanteras rätten till möjligheten att vistas ute om önskan så finns. Med anledning av
det vill MalmöAlliansen att en utevistelsegaranti införs i Malmö stad.
Uppsökande verksamhet. I dagens Malmö lever tyvärr alltför många äldre i ofrivillig
ensamhet. Vi vill öka samarbetet mellan Malmö stad och ideella föreningar, för att
genom uppsökande verksamhet aktivera äldre som i dag står utanför föreningslivet
och som därmed många gånger hamnat i ofrivillig ensamhet och kanske till och med i
isolering. Väntjänsten, som är ett nätverk av frivilliga, är ett värdefullt komplement till
hemtjänsten, där de som är äldre eller har funktionsvariationer kan ges stöd i form av
hembesök och promenader med mera.
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Utvecklad anhörigvård. Anhöriga utför i dag, många gånger i stor omfattning, ett
osjälviskt och fantastiskt arbete, som präglas av omsorg och omtanke om en anhörig
eller annan närstående. Samtidigt måste det offentliga ta ett ökat ansvar för den
enskildes vård och omsorg så att anhörigvårdarens vardag inte förvandlas till en
tillvaro som är svår att hantera, både fysiskt och psykiskt. Det finns ett tydligt behov
av ökat stöd och hjälp till anhörigvårdarna och dessutom behov av en kartläggning så
att stödet till anhörigvårdare sker på bästa sätt.
Volontärcenter för att hjälpa äldre. Genom ett volontärcenter kan Malmö stad
samla de goda civila krafter som finns i kommunen villiga att göra särskilda insatser
för våra äldre. Det ideella arbetet kan utgöra ett gott komplement åt det ordinarie
omsorgsarbetet. För att stävja den ofrivilliga ensamheten krävs samarbete och
hållbarhet.
Fler trygghetsboenden och seniorboenden. Malmö stads korttidsboenden har
kommit att bli mer än de tillfälliga boenden de är tänkta att vara. Fler trygghets- och
seniorboenden kan leda till en ökad rörlighet på bostadsmarknaden. Det ska finnas
olika former av trygghets- och seniorboenden för att passa olika behov. Det måste
genomföras en kartläggning av antalet nätter en brukare spenderar på
korttidsboende i stället för det seniorboende man har rätt till men inte får tillgång till i
brist på platser.
Inför generationsboenden. Införande av generationsboenden är ett led i att
förbättra äldreomsorgen och därför vill vi utreda förutsättningarna för sådana
boenden. Att kombinera ett äldreboende med exempelvis en förskola eller
studentboende, där vissa utrymmen kan användas gemensamt, kommer att skapa
naturliga möten mellan de äldre och yngre och kan leda till ett stort utbyte mellan
generationerna som också motverkar den ensamhet många äldre känner.
Profilerade boenden. När man kommit upp i ålderns höst finns ofta en längtan efter
att kunna njuta av exempelvis natur och kultur men tyvärr är Malmös äldreboenden
alltför lika och kan därför många gånger inte möta den äldres behov. Med tanke på
den mångfald av nationaliteter som finns i Malmö kan det finnas behov av
äldreboenden med särskild språkkompetens och kännedom om den äldres kultur.
Med profilerade boenden kan den äldres behov alltid stå i centrum.
Kost inom äldreomsorgen. En hälsosam kost är av yttersta vikt för de äldres
livskvalitet. Det är viktigt att kosten inom äldreomsorgen håller hög kvalitet, är
näringsrik och en god höjdpunkt i vardagen. De 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 såsom rummet och trivseln, den generella
uppfattningen i beaktning. Vi vill se en ökad användning av måltidsmodellen samt
ökade kvalitetskontroller för kosten inom äldreomsorgen.
Måltidsvän. Den ofrivilliga ensamheten kan bli särskilt påtaglig vid måltidssituationer.
Genom volontärcentret kan konceptet ”måltidsvän” möjliggöra för äldre att få
matsällskap.
Dagverksamhet. Dagverksamheten i Malmö stad behöver en bred översyn. Köerna
till delar av aktiviteterna inom dagverksamheten är för långa och det finns områden
av vår stad där det saknas fullgod dagverksamhet. Äldre och personer med
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funktionsvariationer ska kunna få uppleva en vardag som förgylls genom varierande
aktiviteter och engagemang, som till exempel matlagning, friskvårdsaktiviteter och
musikunderhållning.
Stöd till personer med funktionsvariationer. Stödet till personer med
funktionsvariationer ska utformas så att det är mångskiftande och anpassat till den
enskildes särskilda behov och förutsättningar. För att underlätta för människor med
funktionsvariationer behöver samordningen förbättras mellan staden och andra
myndigheter.
Utred möjligheterna att ta fram en E-hälsostrategi för ökad trygghet i
äldrevården. Digitaliseringen öppnar upp för nya möjligheter inom vård och omsorg.
En satsning på en e-hälsostrategi i Malmös äldreomsorg kan säkerställa tillgången
på nya tekniska hjälpmedel som kan bidra till ökad trygghet för äldre.
Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta uppdra åt hälsa, vård- och
omsorgsnämnden
att

införa en äldreboendegaranti för den som fyllt 85 år,

att

inrätta en äldreombudsman,

att

digitalisera och effektivisera hemtjänsten så att resurser frigörs för en
stärkt och förbättrad hemtjänst,

att

upprätta kvalitetskontrakt med stadens brukare inom äldreomsorgen
samt skapa en tillsynsverksamhet för uppföljning av kvalitetskontraktet,

att

införa rätten att välja utförare för sin hemtjänst,

att

utveckla uppsökandeverksamheten,

att

utreda situationen för anhörigvårdare och utveckla anhörigvården,

att

införa ett volontärcentrum så att fler malmöbor kan engagera sig ideellt i
syfte att öka livskvaliteten för stadens äldre,

att

inom volontärcentrats verksamhet införa konceptet ”måltidsvän”,

att

öka användningen av måltidsmodellen samt öka kvalitetskontroller av
kosten,

att

införa en utevistelsegaranti för vård- och omsorgstagare,

att

verka för fler profilerade boenden,

att

samordna stödet för personer med funktionsvariationer mellan staden
och andra myndigheter,
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att

skyndsamt utreda möjligheterna att ta fram en E-hälsostrategi för ökad
trygghet i
äldrevården,

Vi föreslår även kommunfullmäktige besluta uppdra åt servicenämnden
att

bygga fler trygghets- och seniorboenden,

att

utreda förutsättningarna att bygga generationsboenden,

Vi föreslår även kommunfullmäktige besluta uppdra åt funktionsstödsnämnden
att

höja ersättningen för daglig verksamhet.
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Stadsbyggnad
Malmö växer med i genomsnitt 5 000 personer årligen. Inflyttningen ställer krav på en
hög byggnationstakt, lokaler och samhällsservice. MalmöAlliansen vill se en
förtätning i stadens centrala delar. Stadsdelarna ska byggas samman till en helhet.
Malmös byar ska ha möjlighet att behålla sin säregna karaktär.
Malmö skall bygga sina bostäder i goda kollektivtrafiklägen för ett smidigare resande
för stadens invånare och till gagn för miljön. Den växande staden förutsätter att vi tar
hand om och vårdar de parkområden vi har och uppmuntrar de boende att engagera
sig i sin närmiljö. Genom att förtäta stadens befintliga bestånd och bygga högre ges
vi också en möjlighet att spara vår stads grönområden.
Stadens nya och befintliga stadsdelar skall präglas av varierande och nydanande
arkitektur. Planeringen av nya bostäder måste även inkludera fler förskolor, skolor
och idrottsytor. Platser behöver säkras för fritid och rekreation.
Stadsdel Stadion i Malmö med 2 500 bostäder. I vår vision för Stadionområdet
presenteras en ny grön och hållbar stadsdel mitt i centrala Malmö med
sportaktiviteter, liv och rörelse årets alla dagar, årets alla timmar. Satsningar på
bostäder och fritidsaktiviteter kommer att ge Stadionområdet förutsättningar till fler
kommersiella satsningar i form av restauranger och hotell men också andra företag,
intresserade av att placera sig i en ny pulserande och expansiv stadsdel. Satsningar
som kommer att generera fler i arbete.
I planerna för området ser vi gärna ett samspel mellan den yngre och den äldre
generationen. Vi vill uppföra ett profilerat seniorboende med inriktning mot hälsa-liv
och rörelse. Vi ser gärna att boendet ligger i anslutning till aktivitetsdelen på området
och att boendet drivs i nära samarbete med Malmös Idrottsgrundskola.
Stadionområdet och närliggande områden är idag en otrygg plats att vistas på.
Satsningar på området genom en ny stadsdel kommer att bidra till liv och rörelse
årets alla dagar. Inte bara kommer det att ge positiva effekter på närliggande
områden. Det kommer också att öka tryggheten på Stadionområdet.
Malmös första metrolinje kan se dagens ljus vid stadsdel Stadion om MalmöAlliansen
får bestämma. Vi är överens om att den dagen metron mellan Malmö och
Köpenhamn blir verklighet ser vi Stadionområdet som en första vidaresträckning av
metron i Malmö.
MalmöAlliansen tar med Stadsdel Stadion ett helhetsgrepp för området. I det är det
självklart för oss att ha hållbarhetsperspektivet i fokus. Samtliga bostadsfastigheter i
området skall förses med gröna tak för förbättrad hantering av dagvattnet. Samtliga
idrottsanläggningar där så är möjligt skall också förses med solceller för att skapa
hållbara anläggningar.
Säkerställa tillgång till mark för etablering. För att vara en attraktiv stad för nya
företag krävs också att det finns tillgänglig mark för etablering. Detaljplaneprocessen
är tungrodd, samtidigt som företag behöver snabba besked. För att inte missa
chansen att attrahera nya företag och arbetstillfällen vill vi öka beredskapen av
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planerad mark för företagsetablering. Samtidigt krävs ett större samarbete mellan
stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden för att tillgodose näringslivets behov
av god infrastruktur.
Locka fler bostadsbyggare till Malmö. För att öka utbudet och sänka priserna på
bostadsmarknaden vill vi att fler bostadsbyggare skall vara verksamma i Malmö.
Därför vill vi att Malmö stad aktivt ska marknadsföra sig mot såväl svenska som
internationella byggherrar och fastighetsbolag för att öka byggandet och uppmana till
innovation.
Detalj- samt bygglovsarbete måste syfta till ett större bostadsbyggande. Det tar
i dag alldeles för lång tid från idé till inflyttning. Byggbolag och fastighetsbolag vittnar
i stället om en kommun där förvaltningarna ofta letar brister i ansökningar snarare än
att arbeta för att lösa bostadsbristen. Malmö stads detaljplaner bör, med undantag av
områden med stort kulturhistoriskt värde, vara mer flexibla. Det ska i planskedet
räcka med att markera användningsområde, volym och byggnadernas förläggning på
marken för att sedan reglera övriga detaljer i en kommande bygglovsprocess. På
detta sätt skulle Malmö även tillvarata byggherrarnas idéer och kompetens, samtidigt
som det skulle förenkla processen och korta tiden från plan till färdigt projekt. Det är
viktigt att markanvisning ges i konkurrens och där den byggherre som har den bästa
idén för att passa Malmös behov också får tilldelningen. Vidare är det viktigt att inte
kommunen, förutom gällande lagstiftning, ställer upp ytterligare krav på byggherren
som riskerar att fördyra byggkostnaderna och/eller försena projekten.
Underlätta för bostadskarriär i ekonomiskt resurssvaga områden. För att
underlätta för en bostadskarriär i också ekonomiskt resurssvaga områden vill
MalmöAlliansen uppmuntra och verka för ombildning av hyresrätter i MKB till
bostadsrätter i dessa områden samt inte minst göra det möjligt för boende i MKB att
för marknadsmässigt pris få sin hyresrätt ombildad till ägarlägenheter.
Bygg en blandad stad. Nya stadsdelar bör byggas högre som kompletta stadsdelar.
Behovet av resor minskar när bostad, skola, arbete och affärer finns inom samma
område samtidigt som det sociala sammanhanget samt tryggheten ökar när
människor rör sig ute i lokalområdet. Vid förtätning av befintliga stadsdelar bör det
eftersträvas att fler funktioner integreras i det befintliga beståndet. Vid större
förtätnings- och exploateringsprojekt är det viktigt att en god kollektivtrafik finns på
plats redan från start.
Tillåta högre byggnader. För att få en grön och tät stad måste vi vid förtätning tillåta
betydligt högre byggnader. Malmö bör införa en arbetsprincip att uppmuntra fler,
snarare än färre, våningsplan vid bostadsbyggnation. Detta bör kompletteras med
uppmuntran till fler takterrasser och uteserveringar och näringsverksamhet i
samband med tak och balkonger.
Stadens torg. Malmös torg är viktiga mötesplatser för våra medborgare och
människor som besöker vår stad men i dag står många tomma och karga. Vi vill öka
växtligheten på våra torg för att bidra till lokalmiljön och göra våra torg mer levande.
För att tillgängliggöra dessa vill vi se över möjligheten att anlägga parkeringar under
torg och möjliggöra för bland annat kultur, evenemang, försäljning och uteserveringar
att ta plats på torgen.
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Underlätta bygglovshanteringen. Att förenkla och skynda på plan- och
bygglovsbeslut är av största vikt. Med anledning av det vill vi införa en princip på
delegation gällande bifall. Det innebär att politiken delegerar möjligheten att bevilja
byggnationsansökningar, enligt de möjligheter som finns angivet i Plan- och
bygglagen, men att tjänstemän behöver fortsatt ett politiskt mandat för att avslå en
ansökan om byggnation.
Fler inredda vindar hjälper yngre till sin första bostad. För att klara Malmös
behov av fler lägenheter och samtidigt skona så mycket jordbruksmark som möjligt
behövs alla former av förtätningar i det befintliga beståndet. Ett enkelt och relativt
snabbt sätt för Malmö är att ytterligare uppmuntra byggandet av vindslägenheter.
Vindar är i många fall en outnyttjad och attraktiv resurs som skulle kunna möjliggöra
för fler bostäder, framför allt för många yngre malmöbor. Malmö stad ställer i dag
krav på hisstillgänglighet vid de flesta fall av ombyggnation av vindar till lägenheter.
Enligt Plan- och Bygglagen medges viss flexibilitet för kommuner gentemot det
kravet.
Nej till köp av bostadsrätter. Malmö stad skall under inga omständigheter
snedvrida bostadsmarknaden genom att köpa in bostadsrätter. De
bostadsrättslägenheter som staden i dag äger skall säljas av i den takt som
marknaden kan hantera. I de fall där besittningsrätten inte gör det möjligt att avyttra
en lägenhet ska hyran sättas efter marknadsmässiga principer, det vill säga så att
inte hyran i en bostadsrättslägenhet blir lägre än kommunens avgift till föreningen,
beräknad kostnad för inre underhåll samt kapitalkostnad.
Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta uppdra åt stadsbyggnadsnämnden
att

att inleda arbetet med att planlägga stadsdel Stadion,

att

tillsammans med tekniska nämnden utreda möjligheten att anlägga
parkeringar under torgen,

att

förkorta handläggningstider för planprocesser och bygglov, samt att öka
servicen och tillgängligheten,

att

aktivt arbeta för förenklade byggregler och slopade kostsamma särkrav,

att

medge förtätning även på höjden och uppmuntra till högre byggnader på
centrala tomter, särskilt i kollektivtrafiknära lägen,

att

delegera möjligheten till beviljande av bygglov till ansvariga tjänstemän
men ej möjligheten att besluta om avslag,

att

aktivt arbeta för blandad bebyggelse som medger större variation av
upplåtelseformer,

att

ändra på kravet med hisstillgänglighet och inled arbetet att bygga om
vindar till lägenheter,
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att

ta hänsyn till karaktären på kringliggande bebyggelse i plan- och
bygglovsprocessen för att Malmös mångfald och de olika
stadsområdenas särprägel inte ska försvinna,

att

ta fram en strategi för en tryggare cykelstad och säkerställa att
utbildning i trafikkunskap genomförs,

att

kraftigt öka exploateringsgraden vid förtätningsobjekt bland
annat genom högre byggnader i Malmös innerstad,

Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta uppdra åt tekniska nämnden
att

verka för en mer transparent markpolitik och uppmuntra många,
nationella och internationella, aktörer och anbudsgivare,

att

snarast öka planläggningen av mark till gagn för företag och företagande
för grön industri- och lagerverksamhet,

Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta uppdra åt servicenämnden
att

inleda försäljningen av de bostadsrätter som finns i Malmö stads ägo,

Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta uppdra åt MKB
att

verka för viss ombildning av hyresrätter i MKB till bostadsrätter eller
ägarlägenheter i stadens utanförskapsområden.
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Miljö
Miljöarbetet i Malmö skall genomsyra hela organisationen. Med god arbets- och
boendemiljö kan Malmö uppnå den trygghet hos malmöborna som bidrar till en
attraktiv stad. En stor del av den upplevda tryggheten är den egna hälsan och där
måste miljönämndens arbete återföras till att handla mer om hälsoskydd för Malmös
invånare. Möjliga källor som luft-, vatten- och bullerföroreningar skall kartläggas,
analyseras och förebyggas.
Det är viktigt att miljöförvaltningen i kraft av sin kompetens ökar samverkan inom
miljöområdet, med både kommunens bolag, styrelser och nämnder men inte minst
med företagen i kommunen. Först när hela kommunen samverkar kan man nå de
utsatta målen om en minskad miljöpåverkan och en hållbar stad.
Lev upp till Malmö stads miljömål. Det nuvarande styret klarar inte av att leva upp
till de miljömål som Malmö stad har satt upp till 2020. Vi i MalmöAlliansen står bakom
dessa miljömål, och anser att Malmös miljöarbete både måste förbättras och
effektiviseras för att vi ska ha en chans att leva upp till dem.
Utred om Malmö kan nå 100 procent förnybar och återvunnen energi till 2025.
MalmöAlliansen vill höja ambitionerna för Malmös klimatarbete. Malmö ska ligga i
framkant vad gäller förnybar och/eller återvunnen energi för minimal påverkan på
klimat och miljö. All energi som används i kommunal verksamhet skall komma från
förnybar och/eller återvunnen energi från och med 2025. Det är en ambitionshöjning
från dagens politiska mål.
Ett renare Malmö. Malmö ska vara en ren stad. MalmöAlliansen vill arbeta för en
minskad nedskräpning, genom att ta krafttag mot de som skräpar ner. Fler
papperskorgar måste på plats över hela staden och en större andel av dessa
utrustas med sorteringskärl. Ordningsstadgan måste efterlevas och insatser vidtas
för att så ska ske. Malmö stads kanaler är i dag en stor soptipp. Kanalerna måste
rensas upp.
Verka för en giftfri vardag. Ingen människa ska bli utsatt för gifter i sin vardag.
Oavsett om det handlar om livsmedel, leksaker eller byggnadsmaterial ska man
kunna känna sig trygg. Som förälder ska man kunna vara säker på att badankan ditt
barn biter i på förskolan inte är giftig. Därför vill vi snabba på arbetet med att fasa ut
alla giftiga kemikalier, hormonstörande ämnen och mikroplaster från alla kommunala
verksamheter.
Ställa krav på mat som håller svensk standard. Mat som är producerad i Sverige
håller en hög nivå både vad gäller kvalitet, djurhållning och ekologisk hållbarhet. Vi
ser i dag stora problem i många länder med okynneslösa mängder antibiotika i
köttproduktionen och således i köttet vi importerar. MalmöAlliansen vill att all mat
som upphandlas och serveras i kommunala verksamheter såsom skolan, vården och
omsorgen ska hålla svensk standard när det gäller djur- och livsmedelshantering
med rekommendationer till privata aktörer att följa med samma goda exempel.
Fler laddstolpar. Malmö stad ska inom ramen för sitt parkeringsbolag kunna förse
fler parkeringsplatser med laddstolpar för el-bilar. För dessa platser skall en något
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högre p-avgift tas ut för att kompensera för den högre servicenivån, samtidigt som
det motverkar att parkeringsplatsen används av icke-elbilar. Vid nybyggnation skall
krav ställas på att en viss andel av parkeringsplatserna förses med laddstolpar. De
så kallade snabbladdningsstationerna skall långsiktigt drivas kommersiellt, men
under en uppbyggnadsfas kan Malmö stad vara med och ta ansvar för uppförandet
av någon station.
Bygg solpaneler på kommunens egna byggnader. Finns viljan så kan staden
skapa enorma förbättringar för miljö och hållbarhet. Staden äger och förvaltar i dag
en stor del av stadens hus, bara MKB äger omkring en tredjedel av alla hyresrätter,
om staden över tid skulle bygga solpaneler på taken på samtliga kommunalt ägda
fastigheter kan detta innebära både omfattande kostnadseffektiviseringar samtidigt
som Malmö blir en grönare stad. Med anledning av detta är det inte heller motiverat
för kommunen att bygga vindkraftverk för skattebetalarnas pengar.
Avskaffa bygglov för solpaneler. De privatpersoner som vill bygga solpaneler på
sitt hus för att bli självförsörjande med grön el måste i dag ansöka om bygglov. Vi vill
att detta bygglov ska ersättas av en anmälningsplikt för att underlätta för den som vill
bidra till en grön omställning.
Efterleva grönområdesnormen vid nybyggnation. Grönytor är viktiga för både
människan och staden. I jämförelse med andra svenska storstäder har Malmö
betydligt mindre grönområden. Med tanke på de senaste årens klimatomställning och
den befarade ökningen av kraftiga regnoväder är det också viktigt med grönområden
för att inte Malmös regnvattenhanteringssystem skall överbelastas. Därför är det
viktigt att man vid nybyggnation tar hänsyn till och följer den grönområdesnorm som
gäller. I grönområdesnormen skall också gröna tak räknas in. När ett träd av någon
anledning tas bort skall återplantering alltid ske vid plats där möjlighet till det finns.
Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta uppdra åt miljönämnden

att

prioritera arbetet med att identifiera och förebygga hälsorisker,

att

utvidga kemikalieplanen till att gälla hela Malmö stads verksamhet,

att

påskynda arbetet med att fasa ut alla giftiga kemikalier, hormonstörande
ämnen och mikroplaster från alla kommunala verksamheter,

att

öka samverkan inom miljöområdet inom hela kommunens organisation
och med företag inom kommunen,

att

framtida projekt som miljöförvaltningen söker tydligt ska vara till nytta för
malmöborna och bidra till deras förbättrade hälsa- och eller en ökad
hållbarhet i Malmö,

att

i samråd med bland andra servicenämnden utreda möjligheterna att
installera solpaneler på av kommunen ägda byggnader,

att

ersätta bygglovet för solpaneler med en anmälningsplikt,
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att

i samråd med tekniska nämnden och Malmö stads parkeringsaktiebolag
utreda möjligheten att tillhandahålla fler parkeringsplatser som förses
med laddstolpar med finansiering via avgifter och annan extern
finansiering,

att

ställa krav på mat som håller svensk standard,

Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta uppdra åt tekniska nämnden
att

installera fler papperskorgar, varav en större andel utrustas med
sorteringskärl och vidta åtgärder så att ordningsstadgan efterlevs,

att

omgående påbörja ett arbete för att rensa upp stadens kanaler,

Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta uppdra åt kommunstyrelsen
att
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utreda om Malmö kan nå 100 procent förnybar och återvunnen energi
till 2025.

Trafik
Transportsystemet i Malmö har stora brister. För många Malmöbor är bilen
fortfarande det enda möjliga transportmedlet för att klara av sin vardag. Samtidigt
finns det många som både vill och kan leva ett liv utan bil så länge förutsättningarna
finns. Det är viktigt att Malmö är byggt för att tillgodose allas behov.
Befintlig infrastruktur behöver användas på ett mer effektivt sätt. Om fler invånare av
egen vilja skulle välja ett alternativ till bilen skulle belastningen på vårt vägnät minska
och öka framkomligheten för kollektivtrafiken och de i behov av bilen som sitt
transportmedel i vardagen och arbetet. I den visionen behövs en fungerande och
utbyggd kollektivtrafik och utökade möjligheter till användning av cykel som
färdmedel. Allt i ett Malmö där bilen ska kunna samsas med cyklister och fotgängare.
Underlätta för miljövänliga alternativ. Malmö ska vara en cykelstad i världsklass.
När vi blir fler Malmöbor ska Malmö växa genom cykling och kollektivtrafik, inte
genom fler bilar. Därför vill MalmöAlliansen skapa fler cykelvägar som går raka
vägen till och från centrum så cykeln blir ännu mer attraktiv för fler pendlare. För att
cykeln skall vara ett konkurrenskraftigt alternativ till bilen krävs förbättringar för
cykeltrafiken, inte försämringar för biltrafiken. Därför vill vi bygga fler direkta
cykelvägar, framförallt där cyklister i dag tvingas cykla i vägrenen på hårt trafikerade
vägar. Vi vill också utöka antalet cykelparkeringar som finns där malmöborna rör sig.
För att utöka antalet inhägnade, övervakade cykelparkeringar liknande de som finns
vid Malmö C och Triangeln vill vi undersöka om det går att attrahera en privat aktör
som, mot en brukaravgift kan tillhandahålla detta för att göra det så kostnadsneutralt
som möjligt för kommunen.
Utred hur Malmö kan etablera fler säkra cykelparkeringar. Undersökningar visar
att av de saker som kraftigt hindrar människor som åker bil från att byta till cykel är
oron för att cykeln ska bli stulen. Och alla som redan pendlar vet att cykelstölder är
ett alldeles för utbrett problem i Malmö. Därför vill MalmöAlliansen etablera fler säkra
cykelparkeringar i områden med många arbetsplatser. Säkra cykelparkeringar kan till
exempel vara inne i parkeringshusens bottenvåningar. Det kan även placeras helt
nya cykelskjul där cyklarna är inlåsta. Vi ser gärna samarbeten med arbetsgivare
som också ser behovet bättre cykelparkeringar där cyklarna både är säkrare och
torra. Vi vill också undersöka om säkra cykelparkeringar kan etableras i samarbete
med andra på samma sätt som cykeluthyrningen.
Utveckla kollektivtrafiken på dagen och natten. För att underlätta för
kollektivtrafikresenärerna vill vi fortsätta med det arbete som påbörjats med att
utveckla Malmös kollektivtrafik. Vi vill se fler busslinjer vara helt elektrifierade för att
minska utsläpp och buller, bygga fler busshållplatser med realtidsvisning och
väderskydd för att göra väntetiden så behaglig som möjligt. Behovet av nattbussar
bör ses över för att varje malmöbo tryggt och enkelt ska kunna ta sig hem vilken tid
på dygnet som helst. Nattbussarna bör införa nattstopp, det vill säga att de stannar
var som helst längs sin rutt för att öka tryggheten och minska avståndet mellan
busshållplats och hem.
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Förbättra förutsättningarna för bilpooler i Malmö. För att underlätta för resa med
ett färdsätt som passar var och en vill MalmöAlliansen verka för etablerandet av
bilpooler i Malmö. Detta kan exempelvis ske genom flexiblare p-tal för hyresvärdar
som erbjuder hyresgästerna en poolbil, men också genom att Malmö stads
parkeringar ska kunna upplåtas till bilpoolsbilar för att attrahera fler bilpoolsföretag
med hämta-här-lämna-där-tjänster.
Park & Ride. För att underlätta för boende utanför Malmö att resa kollektivt i centrum
vill vi bygga fler och bättre Park & Ride-anläggningar. Park & Ride är en
parkeringsplats som enkelt nås från huvudvägnätet där resenärer kan ställa sin bil
och resa till sitt slutmål med cykel eller kollektivtrafik. MalmöAlliansen vill utreda var
det finns möjlighet att bygga knutpunkter, och hur man på ett enkelt, attraktivt och
kostnadsmässigt fördelaktigt sätt kan fortsätta sin resa mot slutmålet med hyrcyklar,
cykelvägar och högklassig kollektivtrafik. MalmöAlliansen vill utreda möjligheten att
möjliggöra för att kollektivtrafikbiljetten skall vara en del av parkeringsbiljetten.
Fler direkt busslinjer. MalmöAlliansen införa fler direkt bussfiler, till exempel på
gator som leder till Park’n’Ride anläggningarna. Det ger pendlare till Malmö
möjligheten att lämna bilen utanför innerstaden och ta en snabb kollektivtrafik in till
centrum och jobbet.
Införa p-ledsystem och gröna vågar. För att minska onödiga utsläpp och
tomgångskörning i köer vill vi arbeta med att ta bort den så kallade söktrafiken av
bilar som letar efter lediga parkeringsplatser. Vi föreslår därför att fler gator får
styrning av trafikljusen med så kallad grön våg för att minska onödiga stopp och
accelerationer, samtidigt som vi föreslår att ett modernt p-ledsystem införs. Nattetid
finns det ingen anledning att inte införa gulblinkande ljus, vilket innebär att
högerregeln tillämpas, på mindre trafikerade gator för att undvika körning på
tomgång. Vi vill också pröva enkelriktningar av parallella gator för att öka
framkomligheten både för kollektivtrafik och för privatfordon.
Införa fler korttidsparkeringar. För att öka omsättningen på parkeringsplatser och
underlätta för att uträtta snabba ärenden som kräver bil vill vi att en större andel
parkeringsplatser ska vara tidsbestämda till 15 och 30 minuter.
Olika typer av fartreglering. För att säkerställa att skyltad hastighet efterlevs bör
man i Malmö arbeta på flera olika sätt. Många laglydiga fordonsförare upplever
fartgupp som en kollektiv bestraffning då de anläggs på grund av att ett fåtal förare
inte håller beslutad hastighetsgräns. I stället bör Malmö införa farthinder som
aktiveras för de bilar som kör olagligt fort. Fler övergångsställen, inte minst i
kollektivtrafikstråk, bör regleras med trafikljus för att skapa ett jämnare flöde för
samtliga trafikslag.
Samordna vägarbeten bättre. Boende i stadsdelar där det byggs mycket får
konstant uppleva att vägar stängs av och trafiken leds om på grund av olika
vägarbeten. Då många olika arbeten pågår helt eller delvis samtidigt innebär det
långa köer och problem. För att inte skapa onödiga trafikstockningar vill vi att
gatukontoret ska samordna sina arbeten bättre. För att undvika onödiga
dubbelarbeten där samma gata grävs upp flera gånger av olika aktörer vill vi också
att gatukontoret ska ha ett tätare samarbete med bland annat VA-syd och synka sina
planerade åtgärder.
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Bygga metro till Köpenhamn. MalmöAlliansen vill att stadskontoret accelererar upp
sitt arbete genom att i arbetet med metron ta fram underlag för byggandet av Malmös
första tunnelbanelinje med flera Metrostationer i staden.
Bygga över Kontinentalbanan och Inre Ringvägen. I dag utgör både
Kontinentalbanan och Inre Ringvägen fysiska och socioekonomiska barriärer i Malmö
och hindrar vår vision om ett samlat Malmö. Med de skyddsavstånd, bullervallar och
annat som krävs av en järnväg eller motorväg tar dessutom de upp yta som rätt
utnyttjat kan motsvara en mindre svensk stad. Därför vill vi att Malmö stad
undersöker möjligheterna att bygga över eller gräva ner delar av både ringvägen och
kontinentalbanan samt möjliga finansieringslösningar, bland annat statlig
finansiering.
Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta uppdra åt tekniska nämnden
att

införa rabatterad kollektivtrafik för äldre,

att

se över möjligheten till att förse malmöborna med fler inhägnande och
övervakade cykelparkeringar i samarbete med privata aktörer,

att

i samverkan med Skånetrafiken tillse att väsentligt fler hållplatser förses
med realtidsskyltar,

att

i samverkan med Skånetrafiken arbeta för en bättre och tätare busstrafik
i ytterområdena, med direktbuss till huvudorten och nattbussar alla
veckans dagar,

att

i samverkan med Skånetrafiken tillse att fler hållplatser förses med
väderskydd,

att

ta fram förslag på möjliga platser för knutpunkter i de centrala delarna av
Malmö med fokus på cykel och kollektivtrafik,

att

ta fram förslag på möjliga platser för park´n´ride anläggningar vid
stadens infarter med fokus på cykel och kollektivtrafik,

att

satsa på bredare och rakare pendingsstråk för Malmös cyklister,

att

utreda hur Malmö kan etablera fler säkra cykelparkeringar,

att

i ökad omfattning införa differentierade hastighetsgränser,

att

utöka försöken med farthinder som bara aktiveras om någon bryter mot
gällande hastighetsgränser,

att

förbättra förutsättningar för bilpooler,

att

utreda fri korttidsparkering med p-skiva på lördagar i centrum och vid
handelsgator, samt att redovisa de ekonomiska konsekvenserna därav,
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att

omedelbart ersätta det så kallade städparkeringsförbudet med ett mindre
inskränkande sätt att renhålla gatorna i innerstaden,

att

styra trafikflödena på fler ställen enligt principen om ”grön våg”,

att

utreda förutsättningarna för ett modernt P-ledsystem som hänvisar till
öppet och ledigt P-hus,

att

utreda möjligheterna att bygga över Kontinentalbanan och Inre
Ringvägen.
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Fritid
Föreningslivet har en central roll för att malmöborna ska ha en bra hälsa och leva ett
rikt och aktivt liv. Genom fotbollsturneringen bredvid boulebanan samlas
generationer av malmöbor. Fritidslivet ska vara lika brett som malmöbornas intressen
och entusiasm. Den ska präglas av mångfald, entusiasm och liv. En fritid som ska
vara tillgänglig för alla.
En tillgänglig fritid för alla. God tillgång till lokaler och ytor är en förutsättning för ett
blomstrande föreningsliv i Malmö. MalmöAlliansen vill fortsätta utbyggnaden av fler
ytor för fritid och rörelse i staden. Det är efterlängtat av föreningslivet och utökar
möjligheten att bedriva aktiviteter även på vinterhalvåret. Dessa är, utanför
föreningslivet, för många det enda alternativet till aktiviteter utanför skolan och är ett
nödvändigt fokus för en tillgänglig fritid för alla. Det är också viktigt att dessa
konstgräsplaner anläggs på ett så miljövänligt sätt som möjligt och bör i stället för av
nermalda bildäck strös med ett mer miljövänligt underlag.
En sammanhållen idrott. I dag finns inget sammanhållet program för idrotten i
Malmö, olika småprojekt verkar i stället isolerade och det är komplicerat att få reda
på hur dessa gynnar staden i sin helhet. Vi vill därför ha en samlad strategi för hur
olika fritidskunskaper, såsom exempelvis simkunnighet, i Malmö kan förbättras.
Fler fritidsgårdar. Kommunen har systematiskt lagt ner flera fritidsgårdar under sin
tid vid makten. Vi vill utöka mötesplatser för de unga då det främjar samhörighet och
delaktighet. Skolan blir ett viktigt redskap i arbetet att nå ut till ungdomar som i dag
inte är aktiva. Kommunen har här ett ansvar att aktivt verka för att samverkan sker
mellan föreningslivet och skolornas lokaler, samt för att främja fysisk aktivitet.
Förstärka samarbetet med de ideella organisationerna. MalmöAlliansen vill se
fler fritidsgårdar/fritidssysslor av mer nischad karaktär såsom skateparkområden,
musikhus och gamingcenter samt ökad stimulans för alternativ drift och vill därför se
ett stärkt samarbete med de ideella organisationerna och företagen som kan bidra
med detta. Vidare vill vi uppmuntra och stärka samarbetet med de utomstående
organisationer och företag som erbjuder ungdomar fritidssysslor för att motverka att
de hamnar i organiserad brottslighet.
Demokratikrav på föreningar. Malmö stad ska enbart ekonomiskt stödja föreningar
i Malmö som garanterar att demokratikravet är uppfyllt. Det innebär en nolltolerans
gentemot föreningar som på något sätt inte ställer upp på grundläggande
demokratikrav.
Jämställt stöd till Malmös idrott och föreningsliv. Malmö ska senast 2022 bli helt
jämställt när det gäller fördelning av bidrag till idrott och föreningsliv för såväl pojkar
och flickor.
Öppna för en mångfald av investerare. Malmö stad har redan i dag ett omfattande
investeringsbehov av exempelvis skolbyggnader. För att inte föreningsverksamheten
och idrotten ska bli lidande bör kommunen se över möjligheterna att involvera fler
aktörer i byggandet av exempelvis arenaprojekt och idrottsplaner. Detta kan till
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exempel röra sig om att kommunen ställer krav på byggherrar att upplåta idrottsytor i
samband med bostadsbyggande.
Utveckla noll-taxan. Noll-taxan, som innebär att idrottsföreningar slipper betala hyra
för Malmö stads lokaler, bidrar till ett rikt och levande föreningsliv. Modellen har dock
sina brister. Modellen innebär frånvaro av direkta egna kostnader så att
verksamheten förlorar drivkrafter till effektivisering och utveckling. Kommunens egna
lokaler gynnas genom detta framför andra lokaler som egentligen hade passat
föreningarna bättre. Förslaget innebär inte minskat stöd till föreningslivet. Snarare att
stödet till föreningslivet blir tydligare.
Malmöfestivalen. MalmöAlliansen vill se över Malmöfestivalens utformning både
utifrån dess innehåll och antalet festivaldagar. Vi vill se mer av malmöbornas festival.
I uppdraget till Malmö stad ska det vara tydligt att staden aktivt ska arbeta för att på
Malmöfestivalen visa upp stadens mångfald genom hela dess aktiva näringsliv.
Malmös kulturinstitutioner skall vara en självklar och central del av festivalen. I
samband med festivalen skulle varje stadsdels unika närings- och föreningsliv kunna
öppnas för fler och samla människor från hela vår stad.
Mästargala i Malmö. Malmö har många av landet bästa idrottsutövare bosatta inom
vår kommun. På många plan och inom många idrotter är Malmö fantastiskt
framstående. Genom en mästergala vill vi uppmärksamma alla de idrottsutövare men
också ledare som dagligen inspirerar och därmed agerar förebilder för så många
unga i Malmö.
Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta uppdra åt fritidsnämnden

att

arbeta fram en samverkansmodell mellan kommunen, civilsamhället och
näringslivet för att få till ett större engagemang i drift och ägande av
anläggningar,

att

samverka med civilsamhället och skolor om lokaler för att främja fysisk
aktivitet,

att

förstärk samarbetet med de ideella organisationerna för ungas fritid,

att

underlätta för civilsamhället att driva fritidsgårdar på kvällstid i stadens
skolor,

att

enbart ekonomiskt stödja föreningar som garanterar att demokratikravet
är uppfyllt,

att

utveckla noll-taxan i Malmö med en kostnadskontroll så att föreningar
som uteblir från bokade lokaltider tvingas betala,

att

ta fram ett idrotts- och fritidspolitiskt program där målet är att skapa ”det
hälsosamma Malmö”,

47

att

arbeta fram ett förslag om en Mästargala där framstående idrottare
premieras för sina lokala, regionala, nationella samt internationella
insatser,

att

utreda möjligheterna att involvera fler föreningar och investerare i olika
arena- och föreningsprojekt,

att

uppnå jämställt stöd till Malmös idrott och föreningsliv senast 2022,

Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta uppdra åt stadsbyggnadsnämnden
att

ta fram för förslag på utbyggnad av fler ytor för bollsport,

Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta uppdra åt tekniska nämnden
att

se över Malmöfestivalens utformning både utifrån dess innehåll och
antalet festivaldagar.

48

Kultur
Malmö är en svensk storstad och vårt kulturliv ska präglas av det. Här ska en
högklassig kultur i ett brett utbud levereras. Den kulturella mångfalden ska råda såväl
kulturellt som geografiskt. MalmöAlliansen vill arbeta för att kulturen ska vara en
självklar och naturlig del av malmöbornas vardag i alla delar av vår stad.
MalmöAlliansen vill se kreativa näringar växa fram och tillvarata kulturellt
entreprenörskap och innovation. Kulturutbudet i Malmö måste breddas.
Kultur för barn och unga ska prioriteras. Kultur är särskilt viktigt för våra yngre
och skapar förutsättningar för delaktighet och förmåga att uttrycka sig. Barn och unga
ska tidigt komma i kontakt med kultur i förskolan och skolan. Barn och unga skall inte
enbart stimuleras till att konsumera kultur utan även ges möjlighet att själva skapa
den. Särskilt viktigt blir detta för de barn och unga från hem utan instrument,
bokhyllor fyllda med böcker och med en vana att besöka stadens kulturliv.
Uppför ett nytt konstmuseum i Malmö. Idag förvaras mycket av Malmö stads konst
nerpackad i lådor i källare eller på förvaltningskontor runt om i staden. Malmöbornas
konst måste göras tillgänglig för dem. Ett konstmuseum är också viktigt som
utbildningsplats, där den lärande miljön är stark. Ett konstmuseum på exempelvis
Rosengård skulle vitalisera området genom en ökad rörelse och ge långsiktiga
positiva effekter för utveckling, främst i samband med byggnationen som Culture
Casbah och öppnandet av Rosengårds station för kontinentalbanan.
Meröppet bibliotek. MalmöAlliansen vill införa meröppet bibliotek på Malmö stads
stadsbibliotek för att tillgängliggöra biblioteken för besökare även när personalen inte
är på plats.
Arbeta för en kultur som ges förutsättningar att i högre grad bära sig själv. Det
är viktigt att kulturverksamheter ökar sin publik och sina egna intäkter genom att hitta
nya målgrupper, nya samarbeten med näringsliv och nya marknadsföringsmetoder.
För att kunna öka stadens kulturella utbud är det avgörande att de kulturella aktörer
som har en möjlighet till ökad självfinansieringsgrad ges det samt att staden
möjliggör för fler att ta emot sponsorintäkter.
Stadens kulturliv en bidragande faktor i stadens besöksnäring. Samarbetet och
dialogen mellan kultur- och nöjesbranschen måste utökas för att inte riskera att
kommunen konkurrerar ut redan befintlig verksamhet med subventionerade
konserter. Malmö stad behöver ta fram en plan för hur stadens kulturliv skall kunna
vara en aktiv del i arbetet med att öka stadens besöksnäring.
Översyn av kulturstödet. Förutsättningarna för stöd ska vara transparenta, vilket
innebär att de är tydliga och förutsägbara. Lika regler skall gälla för alla. I arbetet
med att bredda utbudet och nå nya målgrupper är det viktigt att så många som
möjligt ges möjligheter till att kunna ansöka om det stöd som finns tillgängligt.
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Vi

föreslår

därför

kommunfullmäktige

besluta

uppdra

åt

kulturnämnden

att

ge Malmös kulturskola tillsammans med den av Malmö stad finansierade
externa kulturverksamheten ett utökat uppdrag med målet att öka barn
och ungas delaktighet i Malmö stads kulturliv,

att

genomföra en bidragsöversyn tillsammans med berörda nämnder i syfte
att ta fram riktlinjer för att undvika att bidrag kan utbetalas två gånger till
ett och samma projekt,

att

införa meröppet på Malmö stads stadsbibliotek,

att

möjliggöra för fler av stadens kulturinstitutioner att ta emot
sponsorintäkter,

att

ta fram en plan för hur stadens kulturliv skall kunna vara en aktiv del i
arbetet med att öka stadens besöksnäring samt undvika att kommunen
konkurrerar ut redan befintlig verksamhet.
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Malmö stad som arbetsgivare
I Malmö bor det människor från 175 olika nationaliteter och ibland säger man att det
är Sveriges yngsta stad med dryga hälften av invånarna som är under 35 år.
Mångfalden och stadens demografi ger om rätt hanterade goda förutsättningar för att
möta dagens och framtidens utmaningar. 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 hög arbetsbelastning
men också fri från diskriminering. Lönepolitiken måste stimulera till ökat lärande och
vidareutbildning.
Stärkt personalhälsa och arbetsmiljö. 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.
Karriär och löneutveckling. Lönepolitiken i Malmö ska aktivt bidra till att stadens
verksamhet utvecklas. Lönepolitiken och möjligheten till karriär ska attrahera,
rekrytera, behålla och utveckla den kompetens som behövs. Lön skall 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.
Stopp för ofrivillig deltid. Malmö stad är en stor arbetsgivare där många, främst
kvinnor är anställda på deltid. Vi ser positivt på det arbete som gjorts med att erbjuda
deltidsarbetande heltid, och vi vill fortsätta detta arbete. Malmö ska vara ett föredöme
när det kommer till att bedriva jämställdhetsarbete och att erbjuda heltid till de som
vill ändra sin arbetstid 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.
Tillvarata mångfalden i rekryteringsprocessen. Malmö stad ska utforma sina
rekryteringar utifrån att alltid rekrytera den som är mest kompetent och lämpad för
jobbet men också genom att se styrkorna i en befolkning med bredare
språkkunskaper i svenska. Exempelvis kan vård och omsorgsverksamheten dra stor
nytta av medarbetare som talar samma språk som många av deras brukares
modersmål. Med kvalitet som självklar prioritet vill vi etablera snabbspår för
invandrare in i Malmö stads verksamhet.
Utred införandet av anonymiserade ansökningar vid kommunal rekrytering. I
dag kan ett efternamn avgöra vem som får ett jobb. MalmöAlliansen anser att detta
är helt oacceptabelt. För att minska diskrimineringen på arbetsmarknaden vill
MalmöAlliansen därför utreda möjligheten att införa anonymiserade
ansökningshandlingar i kommunens alla rekryteringsprocesser.
Ökad mångfald av företag för vård- och omsorgsanställda. MalmöAlliansen
prioriterar att ge fler karriärmöjligheter för vård- och omsorgsanställda genom att
erbjuda fler arbetsgivare än Malmö stad. Genom det får den enskilde anställde frihet i
att själv välja arbetsgivare och därmed också möjligheten till en löneutveckling som
inte erbjuds när det finns en arbetsgivare att välja på.
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Anställ studentmedarbetare inom Malmö Stad. Malmö stad ska öka möjligheten
för 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.
Hbtq-Diplomering av Malmö stads utbildningsförvaltningar. Genom en HBTQdiplomering av Malmö stads tre utbildningsförvaltningar får Malmö ett kvalitativt och
konsekvent arbete med HBTQ-frågor. Målsättningen är att de anställda får ökad
kunskap och påbörjar ett förändringsarbete för ett öppet och inkluderande
bemötande.
Tjänstledighet för att starta företag. Malmö stad bör stimulera och stärka
möjligheten för anställda att kunna ta ett års tjänstledighet om man väljer att starta
eget företag.
Tillsätt en samordnare för tillgänglighetsfrågor. Det är inte acceptabelt att
personer med funktionsvariationer inte kan ta del av staden på samma sätt som alla
andra. För att kunna arbeta mot full tillgänglighet för alla malmöbor, oavsett
funktionskapacitet, räcker det inte med nuvarande arbetsform.
Tillgänglighetsfrågorna måste samordnas fullt ut genom en samordnare.
Möjlighet till förlängd arbetsrätt efter 67 år. Malmö stad bör se över maxgränsen
vid 67 års ålder för att arbeta inom kommunen. Om en anställd vill fortsätta arbeta
efter 67 års ålder och har arbetsgivarens samtycke bör så också kunna ske.
Bryt tysthetskulturen. Tysthetskulturen som råder inom många delar av stadens
förvaltningar behöver brytas. När något fel har hänt måste det utredas. Kommunen
behöver på allvar lyfta ämnet och aktivt arbeta för att motverka tysthetskulturen.
Arbetsglädje och inte sjukskrivningar. Allt för många av Malmös anställda säger i
dag upp sig på grund av arbetsplatsproblem. Anmälningar och berättelser om
kränkningar, otrygghet och trakasserier är återkommande. Malmö stad ska vara en
förebild som arbetsgivare och därför måste diskriminering och trakasserier som sker
på arbetsplatserna i kommunen tas på större allvar.
Noll-tolerans mot diskriminering. För att alla anställda i Malmö stad ska kunna
erbjudas en vardag fri från kränkningar, otrygghet och trakasserier krävs ett tydligt
ledarskap, noll-tolerans mot diskriminering och högt ställda krav på chefer med
personalansvar i alla linjer och på alla nivåer. Ett diskriminerande ledarskap får aldrig
accepteras i Malmö stad och det bör vara en självklarhet att kunskapsnivåerna kring
diskrimineringsfrågor är hög hos samtliga chefer.
Därför ska alla chefer och ledare inneha kompetens i hur
diskrimineringslagstiftningen ser ut och fungerar samt hur ett förebyggande
antidiskrimineringsarbete ska bedrivas i Malmö stad. Alla kränkningar personalen blir
utsatt för på arbetsplatserna måste tas på största allvar och behandlas lika. Ingen
avdelning eller enskild arbetsplats får falla mellan stolarna, därför måste all personal
ha samma möjligheter att anmäla kränkningar på samma sätt i ett gemensamt
kommunövergripande system.
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Öppenhet och ansvar. I en väl fungerande organisation ges medarbetare ökat
förtroende och tydligt egenansvar. Där går ansvar hand i hand med tydliga
befogenheter. Där fattas beslut så nära medarbetare och medborgare som möjligt.
Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta uppdra åt kommunstyrelsen
att

kartlägga var arbetsbelastningen är som störst inom den kommunala
sektorn för att kunna gå in med punktinsatser,

att

återkomma till kommunfullmäktige med förslag till hur samtliga anställda
i Malmö stad ska kunna garanteras en individuell
kompetensutvecklingsplan,

att

upprätta ett gemensamt system för anmälan av kränkningar på Malmö
stads arbetsplatser,

att

anmoda samtliga nämnder att rekrytera främst utifrån kompetens men
med särskild fokus på att utnyttja medarbetare med språkkunskaper
utöver svenska i service och verksamhet,

att

utreda införandet av anonymiserade ansökningar vid
kommunal rekrytering,

att

inleda en HBTQ-diplomering av utbildningsförvaltningarna,

att

tillsätta en samordnare för tillgänglighetsfrågor,

att

anmoda samtliga nämnder att erbjuda uttalsträning i samband med
anställningar och i kompetenshöjande insatser för personal i yrken med
hög grad av service och daglig kontakt med andra,

att

erbjuda fler karriärmöjligheter för vård- och omsorgsanställda genom att
underlätta för välfärdsföretag att etablera sig som arbetsgivare i Malmö
stad,

att

stärka möjligheten för anställda att kunna ta ett års tjänstledighet om
man väljer att starta eget företag,

att

se över maxgränsen vid 67 års ålder för att arbeta inom kommunen, för
den som vill och har arbetsgivarens samtycke,

att

tillse att alla Malmö stads chefer och ledare har kompetens i
diskrimineringslagstiftning och antidiskrimineringsarbete.
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DRIFTBUDGET ÅR 2019
BAS 2018

Index Demografi Effektivisering Besparingar Satsningar
administration

2019 års
kommunbidrag

Kommunfullmäktige

24 986

0

0

-500

24 486

Revision

11 624

0

0

-232

11 392

Valnämnd

1 467

0

0

-29

Förtroendenämnd

1 269

0

0

-25

1 244

24 882

0

0

-498

24 384

630 861

0

0

-63 086

Överförmyndarnämnd
Kommunstyrelse

113 566

0

31 402

Servicenämnd

KS anslag till förfogande *)

-338 485

0

0

Teknisk nämnd

787 724

0

0

-200 000

0

0

Exploateringsvinster
Marksanering

11 300

-10 000

140 500

-20 000

12 738

698 275
124 968
-338 485

-15 754

120 000
-40 000

891 970
-240 000

40 000

0

0

40 000

-13 286

0

0

-13 286

Miljönämnd

67 066

0

0

-1 341

65 725

Stadsbyggnadsnämnd

86 569

0

0

-1 731

84 838

29 654

0

0

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd

1 652 870

46 280

36 000

-8 676

15 000

1 741 474

Grundskolenämnd

4 239 605

118 709

208 900

-22 836

123 000

4 667 378

Förskolenämnd

2 824 301

79 080

-9 400

-14 470

56 000

2 935 511

Hamnanläggningar

Bostadsanpassningsbidrag

29 654

Kulturnämnd

491 533

0

5 600

-9 943

487 190

Fritidsnämnd

529 271

14 820

0

-10 882

533 209

Hälsa- vård och omsorgsnämnd

2 982 779

83 518

-6 291

-61 200

Funktionsstödsnämnd

1 785 740

50 001

11 405

-36 943

Arbetsmarknads- och socialnämnd

-32 387

-98 000

3 082 806

29 972

1 840 175

142 000

1 608 971

1 542 772

43 198

33 388

Hemlöshet

465 625

13 038

1 948

-57 000

423 611

Ekonomiskt bistånd

970 691

27 179

8 041

-260 500

745 411

-249 000

0

0

0

-249 000

SUMMA NÄMNDERNA

18 504 084

475 823

320 993

-605 500

819 772 19 234 638

Skatter och generella statsbidrag

Statsbidrag flyktingar

-280 534

-120 000

182 000

-19 736 785

0

0

0

-19 736 785

Personalförsäkr/pensioner

434 795

0

0

0

434 795

Bolag/kommunalförbund

207 863

0

0

-120 000

87 863

-382 275

0

0

0

-382 275

Räntor och utdelningar
Gemensamma anläggningar och övrigt
SUMMA KOMMUNEN
RESULTAT ENLIGT 1 % SPARANDE
Utrymme att fördela

20 350

591

0

-951 968

476 414

320 993

-39
-280 534

-725 539

20 902
819 772

-340 862
340 000
-862

