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Ekonomi i balans
1 % i finansiellt mål

197 Mkr

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. Kommunens finansiella mål ska öka till en procent 2019 för
att senast 2022 vara två procent.

En äldreomsorg värdig malmöborna
Satsningar på äldreomsorgen

162 Mkr

Valfrihet, mångfald och tillgänglighet ska erbjudas 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.
MalmöAlliansen genomför en omfattande satsning på Malmös äldreomsorg. Förstärkningen i
resurser ska gå till att höja kvaliteten inom äldreomsorgen, öka tillgängligheten och kontinuiteten
med en förstärkt valfrihet för Malmös äldre samtidigt som arbetsmiljön förbättras för de anställda.
- En äldreboendegaranti för den som fyllt 85 år införs.
- Ett valfrihetssystem inom hemtjänsten upprättas.
- Funktionen äldreombudsman skapas.
- Kvalitetskontrakt med stadens brukare inom äldreomsorgen ska skrivas och en
		 tillsynsverksamhet inrättas.
- En utevistelsegaranti ska införas.
- Ett volontärscentra skapas för att få fler malmöbor att engagera sig ideellt för våra äldre.
		 I det införs konceptet måltidsvän.
- Ökad kvalitetskontroll av kosten som serveras.
- Fler trygghets- och seniorboenden ska byggas. Förutsättningarna för generations		 boende utredas.
- Hemtjänsten ska digitaliseras och effektiviseras för ökade resurser till Malmös äldreomsorg.
Satsningar på billigare busstrafik för äldre

20 Mkr

För att bryta ofrivillig ensamhet och isolering hos äldre genomförs en omfattande satsning på att
Malmös äldre 65 + ska få möjligheten att åka billigare på bussar i stadstrafiken.

Arbetslinjen ska alltid gälla framför bidragslinjen
Fristående aktörer ska ta över de kommunala arbetsmarknadsinsatserna

100 Mkr

För en tydlig arbetslinje i Malmö krävs förbättrade arbetsmarknadsinsatser. År efter år överträffas kommunens egna arbetsmarknadsinsatser av resultaten hos andra utförare. Fler malmöbor måste få ta del av insatser som fungerar och som leder till jobb. De kommunala arbetsmarknadsinsatserna läggs ner och resurserna satsas istället på Malmös fristående aktörer.
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Satsning för att motverka fusk och felaktigheter inom ekonomiskt bistånd

30 Mkr

För att upprätthålla legitimiteten för välfärdssystemen och för rättvisa gentemot övriga invånare
är det viktigt att alla de som tar emot ekonomiskt bistånd också har rätt till de bidrag de tar emot.
Ett kontrollsystem införs för att genomföra hembesök inom ramen för nya ansökningar om
ekonomiskt bistånd samt i pågående ärenden. Detta i ett led att förhindra fusk och felaktiga
utbetalningar.
Socialtjänsten stärks upp ekonomiskt för att kunna arbeta med riktade insatser mot fusk och
felaktigheter inom ekonomiskt bistånd.
Inkubator för fria välfärdsinitiativ

5 Mkr

En mångfald av utövare inom välfärden gynnar malmöborna. 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 inrättas som en tjänst för företag med coachning, juridisk rådgivning
och kontakter.
Fler sommarjobb och utökat studentmedarbetarsystem

4 Mkr

Att öka antalet sommarjobb i kommunen, samt att införa studentmedarbetarsystem i kommunens
förvaltningar får en direkt effekt på arbetslinjen. För Malmös unga är ett sommarjobb ofta den
första kontakten med arbetsmarknaden. En erfarenhet att ta med sig i sökandet efter nästa jobb.
Det är därför viktigt att antalet sommarjobb- och studentmedarbetarsystemet inom Malmö stad
utökas.

En kunskapsreform för hela Malmö
Lönelyft för föreskolelärare

50 Mkr

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. Ett omfattande lönelyft genomförs för förskolelärare.
Utökning av öppen förskola med svenskundervisning

3 Mkr

En fungerande integration ska kombinera förskoleverksamhet med utbildningsverksamhet inom
exempelvis SFI för nyanlända föräldralediga. Den öppna förskolan utökas med mer resurser för
svenskundervisning.
Främja enskild pedagogisk omsorg

3 Mkr

Det finns ett stort behov av att öppna upp för fler alternativ inom förskoleverksamheten i Malmö.
Att möjliggöra och förenkla för människor att kunna bedriva enskild pedagogisk verksamhet kan
bidra till att tillgängliggöra en god barnomsorg för alla. Kommunikationen kring den enskilda
pedagogiska omsorgen ska förstärkas.
Återinförande av prao

3 Mkr

Malmös elever behöver under sin studietid komma i kontakt med arbetsmarknaden.
Det ska ske genom fler sommarjobb men också genom att prao återinförs i Malmös skolor.
3

Öppnare jämförelser mellan gymnasieskolor vid skolval

1 Mkr

Kommunens system för öppna jämförelser mellan skolor vid skolval ska kompletteras med att
omfatta också Malmös gymnasieskolor.
Kunskapsbonus till skolor som lyfter sina resultat

30 Mkr

Fler incitament för kunskapsutveckling måste skapas för Malmös skolor. Dagens ersättningssystem ska utvecklas med ett bonussystem som belönar skolor för goda kunskaper och resultat.
Satsning på elever med behov av extra stöd

20 Mkr

Skolresultaten i Malmö fortsätter att sjunka för elever med sämst resultat. Den utvecklingen
måste vändas för att undvika att fler malmöbor hamnar i ett livslångt utanförskap. En omfattande
satsning sker för elever med behov av extra stöd.
Fördubbling av antalet lärarassistenter

20 Mkr

Lärare vittnar om en allt för hög arbetsbelastning, stress och om att elever ej får den hjälp de kan
behöva. Lärarassistenter, exempelvis i ett samarbete med lärarstudenter på Malmö universitet,
kan fungera både som administrativt stöd men också som pedagogisk hjälp under läxhjälp och
för att höja kompetensen på framtida lärare. Satsningen på fler lärarassistenter kommer att leda
till minst en fördubbling av antalet lärarassistenter inom grundskolan.
Obligatorisk sommarskola för den elev som inte når godkänt

10 Mkr

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.
Satsning på att motverka psykisk ohälsa

40 Mkr

Inget barn ska behöva må dåligt i skolan. Skolan ska vara en trygg plats med ordning, studiero
och fokus på kunskap. En omfattande satsning genomförs på att motverka psykisk ohälsa
bland grundskoleelever. Satsningen på 40 miljoner kronor motsvarar en fördubbling av dagens
anställda kuratorer inom Malmö stad.
Uttalsträning för att fler kompetenser ska tas tillvara

5 Mkr

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 ska Malmö genomföra en särskild satsning på
språkträning utöver den teoretiska.
Svensk- samhälls- och sexualundervisning från dag 1 för nyanlända

10 Mkr

För att korta tiden till inträde på arbetsmarknaden ska asylsökanden i Malmö delta i svenskundervisning, samhällsundervisning och sexualundervisning från dag ett, i stället för som i dag
först efter att ett uppehållstillstånd beviljats. Detta bör ske i samarbete med Migrationsverket.
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Trygghet för alla malmöbor i hela Malmö
100 kommunala ordningsvakter

120 Mkr

Trygghetsutmaningarna i Malmö är omfattande. 100 ordningsvakter ska anställas och/eller
upphandlas för att 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.
Satsningar på att motverka hedersförtryck

10 Mkr

Arbetet mot hedersvåld måste förstärkas. En handlingsplan med mätbara mål för hedersförtryck
ska etableras. En hederssamordnare med tillhörande hedersråd ska inrättas för att samordna
stadens insatser mot hedersförtryck och barnäktenskap. Stöd- och utbildningsteamet kring
hedersförtryck ska permanentas och utvidgas. Hedersboendena ska utökas så att de inte enbart
innefattar tjejer 16 – 22 år.
Ökade satsningar på kvinnojourer

3 Mkr

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.
Ökad satsning på konkreta trygghetsåtgärder

40 Mkr

För att minska kriminaliteten och öka tryggheten ska antalet konkreta trygghetsåtgärder öka i
Malmö. 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.

Malmö ska vara en hållbar stad
Underlätta för miljövänliga alternativ

60 Mkr

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
men också möjligheter till en trygg och säker cykeltrafik genom fler direkta cykelvägar och
säkrare överfarter. Antalet cykelparkeringar måste också utökas. Flera av dessa behöver
inhägnas.

En tillgänglig personlig assistans
Fördubbling av handläggare inom personlig assistans

6 Mkr

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 6 till 7 månader är inte acceptabel och det måste politiken ta ansvar för. En fördubbling av dagens tio handläggare inom personlig handläggare till tjugo handläggare är absolut nödvändig.
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Sänka hyresnivån

6,5 Mkr

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.

Särskilda satsningar
HBTQ-diplomering av Malmö stads utbildningsförvaltningar

3 Mkr

Genom en HBTQ-diplomering 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.

