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1.	Arbetsmarknad	och	utanförskap		
	
Att	bryta	utanförskapet	och	segregationen	
det	medför	 är	Malmös	 främsta	 utmaning.	
Här	finns	Sveriges	ofta	högsta	arbetslöshet	
och	 omkring	 vart	 tionde	 hushåll	 är	
beroende	 av	 försörjningsstöd.	 Inte	 ens	
hälften	av	de	som	är	invandrare	i	Malmö	är	
i	arbete	–	istället	är	långtidsarbetslösheten	
högst	 i	 landet.	 Det	 gör	 Malmö	 sämst	 i	
Sverige	 bland	 de	 stora	 kommunerna.	
Tabellen	 nedan	 visar	 att	Malmö	 inte	 bara	
har	 högst	 arbetslöshet	 utan	 också	 lägst	
sysselsättningsgrad	 samt	 lägst	
arbetskraftsdeltagande	 jämfört	 med	 de	
andra	storstäderna.		
	
Om	 förvärvsfrekvensen	 i	 Malmös	
utanförskapsområden	 skulle	 motsvara	
genomsnittet	 i	 Sverige	 skulle	 omkring	
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.		
	
Utanförskapet	river	djupa	sår,	inte	bara	för	
den	 som	 drabbas,	 utan	 för	 hela	 familjer	
och	 för	 samhörigheten	 i	 vår	 stad.	 Enligt	
Socialstyrelsen	 växer	 vart	 fjärde	 barn	 i	
östra	 Malmö	 upp	 i	 en	 familj	 som	 någon	
gång	 under	 året	 mottagit	 ekonomiskt	
bistånd.	 Staden	 är	 så	 segregerad	 att	 det	
finns	områden	i	Malmö	där	bara	var	fjärde	
vuxen	har	ett	jobb	att	gå	till.		
	
Framöver	väntar	stora	utmaningar	efter	de	
senaste	årens	höga	flyktingmottagande.	Av	
de	 som	 kom	 till	 Sverige	 för	 tio	 år	 sedan	
hade	bara	36	procent	jobb	i	Malmö	20141.	
Av	de	som	kom	till	Sverige	för	fem	år	sedan	
hade	 bara	 18	 procent	 ett	 jobb	 i	 Malmö	

																																																													
1	 Sydsvenskan	 med	 hjälp	 av	 SCB,	

http://www.sydsvenskan.se/2016-02-19/unika-

siffror-svarare-for-flyktingar-att-fa-jobb-i-malmo	

2014.	 Det	 råder	 också	 stora	 brister	 vad	
gäller	 jämställdheten	 i	 integrationen.	 91	
procent	 av	 nyanlända	 kvinnor	 saknar	
arbete	 i	 Malmö	 efter	 fem	 år	 i	 Sverige.	
Samtidigt	har	mellan	 var	 fjärde	och	 femte	
grundskoleelev	 lämnat	 skolan	 utan	
gymnasiebehörighet	 årligen	 de	 senaste	
åren.	 Detta	 fördjupar	 och	 försvårar	
ungdomsarbetslösheten.		
	
Därför	presenterar	vi	
arbetsmarknadsåtgärder	i	fyra	steg:		
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1. Krav	på	att	göra	sig	
anställningsbar	

	

Enligt	 Arbetsförmedlingen	 har	 ungefär	 en	
tredjedel	 av	 Malmös	 drygt	 22	 000	
arbetslösa	 högst	 förgymnasial	 utbildning.	
En	 studie	 genomförd	 av	 OECD	 på	 svensk	
integration	 visar	 att	 allt	 för	 stor	 del	 av	
arbetslösheten	 bland	 nyanlända	 kan	
förklaras	av	bristande	språkkunskaper.		
	
Samtidigt	 ser	 vi	 hur	 Malmös	
arbetsmarknad	 består	 till	 största	 delen	 av	
yrken	 som	 kräver	 en	 gymnasieutbildning	
eller	 mer.	 Detta	 samtidigt	 som	 de	 i	
utanförskap	 snarare	 har	 det	 gemensamt	
att	 de,	 födda	 eller	 inte	 i	 Sverige,	 saknar	
fullständig	 grundskoleutbildning.	 Därför	
behövs	 åtgärder	 som	 ökar	
anställningsbarheten	 för	 dem	 i	
utanförskap.		
	
Aktivitetskrav	 för	 anställningsbarhet.	 För	
att	 bryta	 utvecklingen	 behöver	 Malmö	
reformera	hela	 sitt	 bidragsarbete	och	 lära	
av	 kommuner	 såsom	 Trelleborg	 och	

Helsingborg.	Kommuner	 som	 lyckats	bryta	
människors	 bidragsberoende	 genom	
tydliga	 aktivitetskrav	 och	 en	 aktiv	
uppföljning.	Den	som	är	arbetslös	och	som	
får	 bidrag	 skall	 göra	 vad	 den	 kan	 för	 att	
återgå	till	självförsörjning.	Den	som	uppbär	
föräldraförsäkring	 och	 försörjningsstöd	
som	 nyanländ	 ska	 läsa	 SFI	 under	 tiden	
barnet	är	i	skolan.	
	
Inför	närvarokrav	 som	 inte	endast	handlar	
om	 närvaroregistrering	 utan	 krav	 på	
närvaro	 under	 hela	 dagen	 för	 att	 söka	
arbete	eller	delta	i	utbildningar	för	att	öka	
sin	anställningsbarhet.		
	
Låt	 framgångsrika	 fria	 aktörer	 ta	 över	 de	
kommunala	 arbetsmarknadsinsatserna.	
Kommunens	 egna	 arbetsmarknadsinsatser	
överträffas	 av	 resultaten	 hos	 andra	
utförare.	Fler	människor	behöver	ta	del	av	
dessa	i	stället	för	kommunens	egna.	
	

	 2. Omfattande	och	
individuella	
integrationsåtgärder	

	
Malmös	mångfald	är	ytterst	vår	styrka	men	
när	integrationen	inte	fungerar	hotas	både	
vår	 tillit	 och	 vår	öppenhet.	 	Under	 allt	 för	
många	 år	 har	 flyktingar	 som	 kommer	 till	
Malmö	 fått	 lära	 sig	 att	 här	 går	 man	 på	
bidrag.	 Stora	 summor	 betalas	 årligen	 ut	
helt	 utan	 motkrav	 på	 att	 exempelvis	 lära	
sig	svenska	eller	delta	i	en	yrkesutbildning.			
	
En	 samlad	 integrationsplattform.	 På	 ett	
samlat	servicekontor	träffar	den	nyanlände	
representanter	från	relevanta	myndigheter	
så	 som	 Migrationsverket,	
Arbetsförmedlingen,	 Skatteverket,	
Socialförvaltningen	 samt	 andra	 berörda.	
Allt	 för	 att	 effektivisera	 och	 anpassa	

etableringsprocessen	 utefter	 den	
nyanländes	 personliga	 förutsättningar	 –	
samtidigt	 som	 integrationsarbetet	 inleds	
direkt.	 Målet	 är	 en	 snabbare	 väg	 in	 i	
etablering	samt	förkortad	tid	fram	till	egen	
försörjning.	 Inspiration	 kan	 t.ex.	 hämtas	
från	Växjö	kommun.		
	
Svenskundervisning	för	nyanlända	från	dag	
1.	 För	 att	 korta	 tiden	 till	 inträdet	 på	
arbetsmarknaden,	 bör	 även	 alla	
asylsökanden	 i	 Malmö	 delta	 i	
svenskundervisning	redan	från	att	de	söker	
asyl,	 i	 stället	 för	 att	 denna	 sätter	 igång	
först	när	ett	uppehållstillstånd	beviljats.	
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Arbetstillstånd	 för	 alla	 som	 placeras	 i	
Malmö	 i	 väntan	 på	 uppehållstillstånd.	
Malmö	 bör	 kräva	 att	 alla	 som	 uppehåller	
sig	i	kommunen	i	väntan	på	asylprövningen	
automatiskt	 får	 tillstånd	 att	 arbeta.	 Det	
normala	 måste	 vara	 att	 invånarna	
förväntas	 arbeta	 för	 sin	 egen	 försörjning,	
inte	tvärtom.	
	
Jobb	 i	 stället	 för	 bidrag	 –	 jobbinsatser	 för	
bidragssökare	 från	 dag	 1.	 Vägen	 in	 blir	
mycket	 kortare	 ju	 tidigare	 den	 börjar.	 Är	
arbetslöshet	det	enda	problemet,	bör	man	
träffa	 en	 ”arbetsförmedlare”	 och	 inte	 en	
”bidragsförmedlare”.	
	
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.		
	
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.		
	
Uttalsträning	 för	 att	 fler	 kompetenser	 ska	
tas	 tillvara.	 Allt	 för	 många	 arbetsgivare	
vittnar	om	att	även	om	en	nyanländ	möter	
kompetenskrav	 saknar	 personen	 förmåga	
att	kommunicera	fullgott	på	svenska.	Detta	
försvårar	 anställningar	 inom	 en	 rad	
serviceyrken	 inom	 såväl	 privat	 som	
offentlig	 sektor.	 Därför	 bör	 Malmö	
genomföra	 en	 särskild	 satsning	 på	
uttalsträning	utöver	den	teoretiska.		
	

	 3. Lärlingsanställningar	och	
praktik	

	
Arbetsförmedlingen	pekar	på	att	upp	emot	
var	tredje	arbetslös	i	Malmö	har	som	högst	
en	grundskoleutbildning.	Därför	vill	vi	satsa	
på	 en	 vuxenutbildning	 och	 SFI	 som	möter	
arbetsmarknadens	behov	–	där	den	som	är	
i	 utanförskap	 i	 första	 hand	 erbjuds	
yrkesutbildningar	till	bristyrken		som	vi	vet	
leder	till	arbete.		
	
Praktikplatser	 och	 yrkesutbildningar	 som	
leder	 till	 jobb.	 Allt	 för	 många	 av	 dagens	
åtgärder	och	praktikplatser	har	ytterst	svag	
koppling	 till	 bristyrken	 och	 leder	 istället	

ofta	 till	 passivisering.	 De	 kommunala	
arbetsmarknadsinsatserna	 bör	 ses	 över	
mot	 att	 fokusera	 på	 att	 utbilda	 inom	
bristyrken	 så	 som	 t.ex.	 	 svetsare	 och	
omsorgspersonal.		
	
Ersätt	 JobbMalmö	 med	 fria	 initiativ.	
Jämförelser	visar	att	fria	initiativ	ofta	lyckas	
bättre	 med	 sina	 uppdrag	 än	 kommunen.	
Detta	blir	extra	tydligt	 i	arbete	kring	att	 få	
malmöbor	i	arbete.	Det	finns	exempel	i	vår	
stad	 där	 fria	 initiativ	 lyckas	 få	 ungdomar	
långt	 ifrån	 arbetsmarknaden	 till	 egen	
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försörjning	 tio	 gånger	 så	 effektivt	 som	
kommunens	 eget	 JobbMalmö.	 I	 andra	
kommuner	 finns	 goda	 exempel	 på	
organisationer	 som	 jobbar	 framgångsrikt	
med	 att	 få	 funktionsnedsatta	 i	 arbete.	 På	
arbetsmarknadsområdet	 måste	 därför,	
som	 komplement	 till	 en	 mer	 aktiv	
näringspolitik,	 det	 engagemang	 som	 finns	
hos	 fria	 initiativ	 utvecklas	 och	 släppas	
fram.	 Moderaterna	 vill	 därför	 lägga	 ner	
JobbMalmös	insatser	och	ersätta	dem	med	
insatser	via	de	fria	alternativen.		
	

4. Stärkta	drivkrafter	för	
arbete	

	
Malmö	 kommun	 är	 en	 av	 de	 kommuner	
som	 betalar	 ut	 högst	 och	 mest	 generösa	
summor	 i	 ekonomiskt	 bistånd	 i	 Sverige.	
Trots	 att	 antalet	 människor	 som	 söker	
ekonomiskt	 bistånd	 sjunker	 fortsätter	
kostnaderna	 stiga.	 Detta	 är	 ej	 motiverat.	
En	 jämförelse	 över	 den	 årliga	
kostnadsutvecklingen	 med	 Stockholm	 och	
Göteborg	 visar	 att	Malmö	 konsekvent	 har	
en	högre	kostnadsutveckling	årligen	än	de	
andra.	 Detta	 betyder	 att	 oberoende	 av	
nationell	trend	så	stiger	Malmös	kostnader	
för	bidrag	omotiverat	högt.		
	

	

Om	Malmö	istället	skulle	betala	ut	samma	
genomsnittliga	 summa	 som	 Växjö	 skulle	
kostnaderna	 minska	 med	 över	 400	
miljoner.	 Växjö	 kommun	 är	 ett	 relevant	
exempel	 då	 det	 genomsnittliga	
bostadspriset	 för	 en	 lägenhet	 är	 snarlikt	
och	 Växjö	 har	 en	 något	 högre	 andel	 barn	
som	 mottar	 ekonomiskt	 bistånd.	 Därför	
finns	 omfattande	 såväl	 drivkraftsvinster	
som	samhällsekonomiska	att	vinna	genom	
att	 skärpa	 utbetalningarna	 av	 ekonomiskt	
bistånd.			
	

	
	
	
Ökade	 personella	 resurser	 till	 socialtjänsten	 i	
syfte	 att	 säkerställa	 att	 ekonomiskt	 bistånd	 ej	
betalas	 ut	 felaktigt.	 Revisionens	 granskning	
av	 socialtjänsten	 i	Malmö	 har	 presenterat	
tydliga	 förklaringar	 till	 varför	 Malmö	 har	
störst	bidragsberoende	i	landet.	I	19	av	45	
granskade	 fall	 framkommer	 brister.	
Närmare	 varannan	 person	 som	 får	 bidrag	
av	 Malmö	 gör	 det	 alltså	 på	 något	 vis	
felaktigt.	Därför	behöver	resurserna	öka.		
	
Öka	arbetet	med	att	erbjuda	hembesök	och	
inför	 tjänster	 dedikerade	 till	 uppföljning	
och	 kontroll	 av	 utbetalningar.	 Den	 som	
väljer	 att	 fuska	 med	 systemet	 ska	 aldrig	
tjäna	på	att	bo	i	Malmö.	Därför	behövs	en	
omfattande	 kontroll	 av	 utbetalningar	 av	
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bidrag.	 Precis	 som	 revisionen	 skriver	
behöver	även	kontrollerna	öka	av	den	som	
mottar	 ekonomiskt	 bistånd.	 En	
framgångsrik	metod	som	exempelvis	Solna,	
Växjö	 och	 Sundbyberg	 infört	 är	 att	 ålägga	
kommunen	att,	vid	misstanke	om	felaktigt	
erhållande	 av	 ekonomiskt	 bistånd,	 göra	
hembesök.	 Att	 inte	 acceptera	 hembesök	
ska	påverka	en	bidragsansökan.	
	
Se	över	kommunens	riktlinjer	för	att	 införa	
ett	 bidragstak.	 I	 dag	 finns	ett	 golv	 för	hur	
lite	ekonomiskt	bistånd	som	kan	betalas	ut	
men	inget	tak.	Detta	resulterar	allt	för	ofta	
i	 att	 det	 blir	 ekonomiskt	 olönsamt	 att	 gå	
från	ett	relativt	högt	bidrag	till	en	lägre	lön.	
Malmö	 stad	 bör	 därför	 uppdatera	 sina	 i	
dag	 generösa	 riktlinjer	 för	 bedömning	 av	
ekonomist	 bistånd	 utifrån	 att	 stryka	 allt	
som	 ej	 är	 motiverat	 av	 grundläggande	

humanitära	 eller	 arbetsmarknadsskäl.	
Något	 som	 redan	 gjorts	 med	 framgång	 i	
exempelvis	Sundbyberg	som	lyckats	vända	
en	mångårigt	 negativ	 trend	 till	 positiv	 för	
sitt	ekonomiska	bistånd.	
	
Stoppa	 alla	 utbetalningar	 av	 ekonomiskt	
bistånd	till	illegala	migranter.	Trots	att	högsta	
förvaltningsdomstolen	i	en	dom	från	den	5	
juni	 2017	 slagit	 fast	 att	 en	 person	 som	
håller	 sig	 undan	 avvisning	 eller	 utvisning	
inte	 har	 rätt	 till	 bistånd	 i	 form	 av	
försörjningsstöd	 fortsätter	 kommunen	
betala	 ut	 bistånd	 till	 dessa.	 Det	 är	
fullkomligt	 oacceptabelt	 att	 staden	 väljer	
att	undergräva	rättssamhället	för	att	kunna	
betala	 ut	 bidrag	 till	 den	 som	 bryter	 mot	
våra	lagar	–	på	bekostnad	av	de	äldre	som	
får	en	sämre	omsorg	och	de	yngre	som	får	
en	sämre	framtid.	

		
Vi	föreslår	därför	kommunfullmäktige	besluta	uppdra	åt	arbetsmarknads-	och	socialnämnden	
	
att	 införa	 en	 samlad	 integrationsplattform	 ur	 vilken	 hela	 mottagande-	 och	

integrationsprocessen	styrs,		
	
att	 ersätta	 JobbMalmö	 med	 effektiva	 fria	 initiativ,	 fungerande	 verksamheterna	 i	

egen	regi	kvarstår,	
	
att	 verka	 för	 en	 lagändring	 så	 att	 den	 som	 väntar	 på	 uppehållstillstånd	 direkt	

beviljas	arbetstillstånd,		
	
att	 införa	 skärpta	 aktivitetskrav	 på	 den	 som	 uppbär	 försörjningsstöd	 av	

arbetsmarknadsskäl,		
	
att	 utreda	 hur	 bättre	 kontroller	 av	 utbetalningar	 inom	 ekonomiskt	 bistånd	 kan	

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

arbetsmarknadsskäl,			
	
att	 uppdatera	 kommunens	 egna	 särskilda	 riktlinjer	 för	 ekonomiskt	 bistånd	 så	 att	

kommunen	 ej	 erbjuder	 stöd	 utöver	 vad	 som	är	motiverat	 av	 humanitära	 eller	
arbetsmarknadsskäl,		
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att	 införa	etableringslån	istället	för	normalt	utbetalt	ekonomiskt	bistånd,		
	
att	 upphöra	med	att	betala	ut	ekonomiskt	bistånd	till	människor	som	vistas	illegalt	i	

landet.		
	
		
Vi	föreslår	även	kommunfullmäktige	uppdra	åt	gymnasie-	och	vuxenutbildningsnämnden	
	
att	 införa	SFI-utbildning	med	yrkesinriktningar	innehållande	praktik,		
	
att	 införa	svenskundervisning	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	 möjliggöra	 för	 SFI-studerande	 att	 kombinera	 SFI-utbildningen	 med	 annan	

utbildning.	
	

Unga	långt	från	arbetsmarknaden	
	
I	 Malmö	 är	 var	 femte	 ungdom	 som	 vill	
arbeta	 utan	 jobb.	 Att	 ta	 det	 första	 steget	
på	arbetsmarknaden	är	ofta	det	som	leder	
till	fler	jobbmöjligheter	och	därför	finns	ett	
behov	av	att	Malmö	stad	tar	sitt	ansvar	för	
arbetslösa	ungdomar.		
	
Sommarjobb	 och	
studentmedarbetarsystem.	 Två	 förslag	
som	 får	direkta	effekter	är	att	öka	antalet	
sommarjobb	 i	 kommunen,	 samt	 att	 införa	
studentmedarbetarsystem	 i	 kommunens	
förvaltningar.	 När	 det	 handlar	 om	
sommarjobb	för	ungdomar,	är	det	ofta	den	
första	 naturliga	 kontakten	 de	 har	 med	
arbetsmarknaden,	och	det	är	dessutom	ett	
riktigt	 jobb	 som	blir	 till	 en	 erfarenhet	 och	
någonting	att	ha	med	i	CV:t	när	nästa	jobb	
ska	sökas.		
	

Uppmuntra	 nyetablering	 av	
yrkeshögskolor.	 För	 att	 ungdomar	 som	
kommer	 direkt	 från	 gymnasiet	 ska	 ha	 en	
chans	att	etablera	sig	på	arbetsmarknaden	
behövs	 ofta	 särskilda	 yrkeskunskaper.	
Därför	bör	kommunen	se	över	möjligheten	
att	 etablera	 fler	 yrkeshögskolor	 –	 där	
gymnasieelever	kan	fortsätta	 	ett	 fjärde	år	
på	 sin	 utbildning	 för	 att	 stärka	 sina	
möjligheter	 till	 arbete	 och	 möta	 den	
kompetens	som	efterfrågas.		
	
Förstärkt	 och	 förlängd	
uppsökandeverksamhet.	 För	 att	 tidigt	
kunna	 sätta	 in	 nödvändiga	 åtgärder	 mot	
såväl	 unga	 som	 riskerar	 att	 hamna	 efter	 i	
skolan	 och	 för	 den	 som	 redan	 lämnat	
skolan	och	varken	är	 i	 arbete	eller	 studier	
behövs	 en	 förstärkt	 och	 förlängd	
uppsökandeverksamhet.	

	
Vi	föreslår	därför	kommunfullmäktige	besluta		
	
att		 tillsammans	med	berörda	nämnder	utöka	antalet	 sommarjobb	 för	unga	under	

2018,		
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att		 utöka	antalet	studentmedarbetaranställningar	under	2018,		
	
att	 Malmö	 stad	 ska	 verka	 för	 en	etablering	och	utveckling	 av	 yrkeshögskolor	 som	

utbildar	till	bristyrken,	
	
att	 förstärka	och	förlänga	den	kommunala	uppsökandeverksamheten.	
	

	

Näringspolitik		
	
Trots	 Sveriges	 mest	 dynamiska	
arbetsmarknadsregion,	 två	 internationella	
flygplatser,	 närheten	 till	 huvudstäderna	
Köpenhamn	 och	 Stockholm	 samt	 Malmö	
Universitet	 och	 Lunds	 Universitet	 vittnar	
företagarna	 i	 Malmö	 om	 ett	 allt	 sämre	
näringsklimat.	 När	 företagare	 själva	 får	
utvärdera	 kommunens	 bemötande	 och	
förutsättningar	 för	 tillväxt	 och	
entreprenörskap	har	Malmö	rasat	fem	år	 i	
rad	 och	 anses	 nu	 bara	 vara	 den	 153:e	
bästa	 kommunen	 i	 Sverige	 att	 bedriva	
företag	 i.	 Med	 bland	 rikets	 högsta	
arbetslöshet	 och	 största	 utanförskap	 har	
Malmö	 inte	 råd	 att	 inte	 uppmuntra	 och	
lyfta	företagandet.		
	
Företagare	själva	 lyfter	 istället	allt	 för	ofta	
fram	kommunen	som	en	bromskloss	för	att	
växa	och	anställa	fler.	Vi	ser	det	såväl	bland	
småföretag	 som	 för	 större	 företag,	 inte	
minst	inom	produktionsindustrin.		
	
Nysatsning	 på	 grön	 tillverkningsindustri.	
Jämfört	med	riket	 som	helhet,	har	Malmö	
en	 liten	 del	 tillverkande	 företag.	
Tillverkningsföretagen	 sysselsätter	 7,8	
procent	av	malmöborna,	jämfört	med	13,3	
procent	 i	 riket.	Ytterligare	8000	personer	 i	
Malmö	 skulle	 sysselsättas	 om	 Malmö	
nådde	 en	 lika	 hög	 andel	 sysselsatta	 inom	
tillverkningsindustrin	 som	
riksgenomsnittet.	
	

En	 växande	 tillverkningsindustri	 skulle	
också	 underlätta	 för	 nyanlända	 och	
personer	 med	 praktiska	 kunskaper	 att	 få	
arbete.	 För	 denna	 typ	 av	 företag	 är	 det	
väsentligt	 att	 kunna	 handla	 med	
omvärlden.	 Malmös	 geografiska	 läge	 gör	
att	många	jobb	kan	skapas	inom	logistik.	
	
Planera	för	lokaler	för	små-	och	medelstora	
företag	 vid	 ny/tillbyggnation	 av	 stadens	
stadsdelar.	 Malmö	 ska	 även	 vara	 en	 stad	
för	näringsliv	och	utveckling,	därför	är	det	
viktigt	 att	 arbetstillfällen	 även	 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.		
	
	
Inkubator	 för	 fria	 välfärdsinitiativ.	 En	
mångfald	 av	 utövare	 inom	 välfärden	
gynnar	 malmöborna	 som	 då	 får	 välja	 till	
exempel	äldreboende	eller	hemtjänst	själv.	
Ibland	 är	 det	 dock	 svårt	 för	 mindre	
välfärdsföretag	att	ta	sig	fram	i	Malmö	och	
att	få	chansen	att	väljas	av	någon.	Att	vara	
ny	 företagare	 innebär	 alltid	med	 sig	 stora	
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utmaningar.	 Tyvärr	 är	 de	 utmaningarna	
ännu	 större	 för	 någon	 som	 försöker	
etablera	 sig	 inom	 välfärdssektorn,	 då	 det	
finns	ett	 starkt	motstånd	mot	den	sortens	
etableringar	i	Malmö.	I	stället	bör	en	hand	
sträckas	 ut	 till	 dessa	 företagsamma	
eldsjälar	som	vill	vara	med	och	göra	Malmö	
till	 en	 bättre	 stad	 att	 leva	 i,	 genom	 att	
Mincs	 uppdrag	 kompletteras	 med	 att	
tillhandahålla	 kompetens	 för	 mindre	
välfärdsföretag.	 Denna	 inkubator	 ska	
fungera	 som	 ett	 bollplank	 för	 nya	 företag	
med	 coachning,	 juridisk	 rådgivning	 och	
kontakter,	men	även	med	ett	fysiskt	kontor	
i	en	riktig	entreprenörsanda.		
	
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	
bör	 friare	 tyglar	 ges	 till	 näringslivet.	 Vi	 vill	
även	ändra	så	att	företagare	endast	betalar	
för	 den	 tillsyn	 som	 sker	 av	 deras	
verksamhet.	 Tillsynen	 bör	 dessutom	 ske	
samordnad	 vid	 ett	 tillsynstillfälle	 snarare	
än	 vid	 flera	 olika.	 Inspiration	 kan	 hämtas	

från	 Rättviks	 kommun.	 Deras	 modell	
innebär	 också	 att	 kommunen	
kommunicerar	med	 företagen	på	 plats	 –	 i	
stället	för	med	blanketter	och	omedelbara	
sanktioner	 –	 för	 att	 underlätta	 kontrollen	
och	hjälpa	företagen	att	göra	rätt.	
	
Höjd	 kvalitet	 genom	 konkurrens.	 För	 att	
löpande	 effektivisera	 och	 höja	 kvalitén	 i	
den	offentliga	verksamheten	vill	vi	även	att	
kommunen	 löpande	 ser	 över	 vilka	
verksamheter	 som	 kan	 omfattas	 av	
konkurrens.	 Uppföljningen	 och	
målstyrningen	 behöver	 samtidigt	 skärpas	
kring	 kvalitén	 i	 både	 den	 kommunala	 och	
fristående	verksamheten.		

	
Positiv	 delegation	 av	 tjänstemannabeslut.	
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	 avslå	
ansökningar.	 Ett	 beslut	 om	 avslag	 skall	
alltid	 föras	 till	 den	 politiska	 nivån.	
Verksamheten	 behöver	 självklart	 löpande	
kontrolleras	 för	 att	 undvika	missbruk	 eller	
slarv.	

	
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	 justera	 de	 kommunala	 delegationsordningarna	 så	 att	 tjänstemän	 endast	 kan	

bevilja	och	inte	avslå	ansökningar	kring	tillståndsfrågor,	
	
att	 se	över	vilka	kommunala	verksamheter,	utanför	det	kommunala	kärnuppdraget,	

som	kan	omfattas	av	konkurrens,	
	
Vi	föreslår	därför	kommunfullmäktige	besluta	uppdra	åt	stadsbyggnadsnämnden	
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att	 förbättra	 förutsättningarna	 för	 företagande	 genom	 att	 lokaler	 för	 små	 och	

medelstora	företag	planeras	in	vid	ny/-tillbyggnad	av	stadens	stadsdelar.	
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2.	Skola	och	utbildning		
	

Förskola		
	
	
Lönelyft	 för	 skickligare	 och	mer	 tillgänglig	
personal.	Endast	 var	 fjärde	 personal	 inom	
Malmös	 förskoleverksamhet	 är	
förskollärare.	 Med	 mer	 utbildad	 personal	
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	rekordstor	satsning	på	höjda	löner	för	
förskollärare.	
	
Ökad	valfrihet	och	mångfald.	För	att	bli	en	
mer	attraktiv	arbetsgivare	är	det	viktigt	att	
det	 finns	 goda	 möjligheter	 till	 utveckling,	
karriär	 och	 att	 specialisera	 sig	 inom	
verksamheten.	 Möjligheter	 till	 utveckling	
för	 den	 som	vill	 leda	 finns	på	plats	 i	 form	
av	 förste	 förskollärare,	 vilket	 är	 en	 bra	
modell	för	att	det	ska	vara	möjligt	att	göra	
karriär	 i	 förskolan.	 Det	 är	 dock	 viktigt	 att	
inte	glömma	bort	de	pedagoger	som	finns	i	
verksamheterna	 som	 är	 specialiserade	
inom	 vissa	 områden.	 Dramapedagoger,	
konstpedagoger,	 naturpedagoger	 och	
många	 fler	 måste	 också	 ha	 möjlighet	 att	
utveckla	 sig	 själv	 tillsammans	 med	
förskolorna.	 Dessa	 pedagoger	 gör	 ett	
fantastiskt	 arbete	 ute	 i	 verksamheterna	
och	 inspirerar	 såväl	 barnskötare	 som	
förskollärare,	men	det	 är	 inte	mer	 än	 rätt	
att	 de	 också	 kan	 få	 möjlighet	 att	 vara	
ledstjärnor	 inom	 sitt	 område.	
Profilförskolor,	 inom	 exempelvis	 musik	
eller	 natur	 och	 miljö,	 skulle	 vara	 en	 god	
möjlighet	 för	 den	 pedagog	 som	 vill	 göra	
karriär	 utan	 att	 bli	 chef.	 Samtidigt	 skulle	

barnen	 erbjudas	 en	 större	 mångfald	 av	
verksamheter	 och	 därmed	 en	 ökad	
valfrihet,	 då	 den	 familj	 som	 önskar	 kan	
erbjudas	plats	på	en	förskola	som	erbjuder	
något	 särskilt	 inom	 ett	 visst	 område,	 som	
familjen	kan	ha	visat	intresse	för.	
	
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	 idag	 sker	 tillsyn	 minst	 vart	 femte	 år,	
vilket	innebär	att	ett	barn	kan	passera	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.	
	
Utbyggnad	 för	 att	 möta	
befolkningsutvecklingen.	 Att	 få	 en	
förskoleplats	när	och	där	man	behöver	det	
är	 en	 grundläggande	 samhällsservice	 som	
malmöborna	 borde	 kunna	 räkna	 med.	
Enligt	 lokalbehovsplanen	 för	
förskoleverksamheten	 för	 2018–2027	
bedöms	lokalbehovet	öka	med	cirka	3	900	
platser	 på	 grund	 av	
befolkningsutvecklingen.	Till	detta	behöver	
flera	 av	 dagens	 lokaler	 rustats	 upp	 eller	
ersättas.	Därför	behöver	Malmö	 införa	ett	
snabbspår	 för	 tillstånd	 och	 byggande	 av	
nya	 förskolor	 där	 såväl	 bygglov	 som	
tillstånd	 under	 byggandets	 hanteras	 av	
särskild	 anställd	 personal	 för	 snabbare	
hantering.	
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Med	 vår	 politik	 kan	 småbarnsföräldrarna	
som	kämpar	 för	 att	 få	 ihop	 livspusslet	 lita	
på	 att	 förskoleplatsen	 finns	 	 när	 den	
behövs	 och	 samtidigt	 slipper	 våra	 hårt	
arbetande	 skattebetalare	 betala	 höga	
kostnader	 för	 tillfälliga	 lösningar.	 Här	
spelar	 samarbetet	 med	 andra	 nämnder	
och	 förvaltningar	 en	 stor	 roll	 för	 att	 säkra	
att	 utbyggnaden	 matchar	 de	 behov	 som	
kommunen	möter	 i	befolkningstillväxt.	För	
att	möta	 dessa	 behov	 är	 det	 också	 viktigt	
att	 välkomna	 de	 fria	 investeringar	 som	
vänder	 sig	 till	 Malmö	 och	 vill	 såväl	 bygga	
som	 driva	 förskolor.	 Det	 spelar	 ingen	 roll	

om	 det	 är	 kommunen	 eller	 någon	 annan	
som	är	huvudman,	så	länge	det	erbjuds	en	
förskola	av	hög	kvalitet.	
	
Förebyggande	 välfärd	 för	 både	 kunskap	
och	 arbete.	 Flera	 kommuner	 med	
fungerande	 integration	 kombinerar	
förskoleverksamhet	 med	
utbildningsverksamhet	 inom	 exempelvis	
SFI	för	nyanlända	föräldralediga.	Detta	bör	
utökas	och	 kombineras	med	aktivitetskrav	
på	att	den	som	är	föräldraledig	och	uppbär	
försörjningsstöd	 av	 arbetsmarknadsskäl	
bör	 delta	 i	 utbildningsinsatser	 när	 så	
behövs.	

		
Vi	föreslår	därför	kommunfullmäktige	besluta	uppdra	åt	förskolenämnden	
		
att		 genomföra	ett	omfattande	lönelyft	med	de	ytterligare	medel	som	anslås,	
	
att		 i	större	utsträckning	verka	för	fria	investeringar	i	förskolan,	
	
att		 utöka	möjligheterna	till	profilförskolor,	
	
att		 utöka	möjligheterna	för	utbildningsverksamhet	i	samband	med	

förskoleverksamhet	genom	exempelvis	SFI-undervisning	för	nyanlända	
föräldralediga,	

	
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		 genomföra	en	särskild	personalsatsning	för	snabbare	hantering	av	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	ytfrågor.		
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Grundskola	
	
Malmös	 skolor	 är	 bland	 de	 mest	
segregerade	 i	 Sverige.	 Alltför	 många	 av	
våra	 elever	 lämnar	 grundskolan	 utan	
fullständiga	 betyg	 och	 med	 ett	 dåligt	
självförtroende.	Det	finns	skolor	som	år	ut	
och	 år	 in	 misslyckas	 med	 att	 leverera	 ett	
fullgott	 resultat,	 samtidigt	 som	 andra	
skolor	 fungerar	 mycket	 bra	 och	 toppar	
olika	 mätningar	 vad	 avser	 betygsresultat,	
trivsel	och	lärandemiljö.		
	
Nyligen	 presenterade	
gymnasieförvaltningen	 betygen	 för	
Malmös	 grundskolors	 elever.	 Resultaten	
bekymrar.	 Gymnasiebehörigheten	
fortsätter	 sjunka	 och	 i	 år	 lämnar	 mer	 än	
var	fjärde	elev	årskurs	nio	utan	behörighet	
att	 läsa	 vidare.	 Förklaringen	 kan	 inte	
endast	 härledas	 till	 hög	 migration	 –	 när	
statistiken	 rensats	 för	 nyanlända	 saknar	
fortfarande	 var	 femte	 elev	 behörighet.	
Samtidigt	 är	 det	 tydligt	 att	 den	 spelar	 roll	
och	 främst	 misslyckas	 de	 eleverna	 i	
kärnämnena	 matematik,	 svenska	 och	
engelska.	
	
Resultaten	 skiljer	 sig	 markant	 åt	 mellan	
skolor	 i	 olika	 delar	 av	 staden.	 På	 Värner	
Rydénskolan	 i	 Rosengård	 uppnår	 endast	
var	 tredje	 elev	 gymnasiebehörighet.	 På	
Västra	Hamnenskolan	klarar	98	procent	att	
nå	 behörighet.	 Förutsättningarna	 för	 alla	
Malmöelever	 att	 kunna	 plugga	 vidare	 och	
skaffa	 ett	 jobb	 är	 väldigt	 olika.	 Det	 är	 ett	
svek	 främst	 mot	 eleverna	 med	 sämst	
förutsättningar	 att	 få	 hjälp	 och	 studiero	
hemma.		
	
Vi	presenterar	därför	förslag	för	en	nystart	
för	Malmös	skolor	präglade	av	kunskap	och	
ordning	i	tre	steg.	
	

1. Ordning	och	reda	i	skolan.		
Internationell	 forskning	 visar	 att	 elever	
med	 sämre	 förutsättningar	 behöver	 en	
lugnare	 studiemiljö	 –	 i	 Malmö	 är	
situationen	 den	 motsatta.	 Eleverna	 med	
sämst	 förutsättningar	 går	 oftast	 på	 skolor	
präglade	av	stök,	hot	och	mobbning.		
	
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.	 Det	 är	 därför	 inte	
konstigt	 om	 vissa	 elever	 behöver	
ytterligare	 tid	 på	 sig	 för	 att	 tillskansa	 sig	
grundläggande	kunskaper.	Samtidigt	 ser	vi	
hur	 de	 elever	 som	 inte	 når	 målen	 börjar	
halka	efter	 tidigt.	Därför	krävs	obligatorisk	
sommarskola	för	att	den	elev	som	tidigt	är	
på	väg	utför	ska	hjälpas	tillbaka	på	rätt	väg.	
Den	elev	 som	 från	och	med	mellanstadiet	
inte	når	godkänt	får	därmed	sommaren	på	
sig	att	hinna	ikapp	de	andra	eleverna.		
	
Ordning	 genom	 nolltolerans	 mot	 både	
skolk	och	mobiler	 i	 klassrummet.	Frånvaro	
behöver	 utredas	 tillsammans	 med	
föräldrarna	 och	 skolorna	 måste	 arbeta	
aktivt	 för	 att	 kraftigt	 minska	 den	 ogiltiga	
frånvaron.	 Samtidigt	 är	 det	 dags	 att	
återinföra	 ordning	 i	 klassrummet,	 därför	
bör	Malmö	införa	mobilförbud	på	samtliga	
lektioner	om	ej	läraren	bestämmer	annat.		
	
En	 trygg	 och	 jämlik	 skola.	 Ett	 tydligt	
politiskt	mandat	måste	ges	 till	 lärarkåren	 i	
Malmö:	i	Malmös	skolor	är	det	nolltolerans	
mot	alla	typer	av	kränkningar	–	oavsett	om	
det	bottnar	i	rasism,	sexism	eller	någonting	
annat.	 Skolans	 värld	 behöver	 vara	 tydlig:	
det	 handlar	 inte	 om	 att	 förmildra	 ett	
beteende	 genom	 att	 kalla	 det	 mobbning.	
Istället	 behöver	 handlingar	 beskrivas	 vid	
sina	 rätta	 namn	 såsom	 sexuella	
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trakasserier,	 misshandel	 och	 kränkningar.	
Den	 elev	 som	 vid	 upprepade	 tillfällen	
utsätter	andra	 för	denna	 typ	av	kränkning	
skall	tvingas	att	byta	skola.		
	
Vi	 ska	 kunna	 erbjuda	 våra	 barn	 och	
ungdomar	en	trygg	och	jämställd	skola.	Där	
eleverna	 vet	 vart	 de	 ska	 vända	 sig	 ifall	 de	
känner	sig	trakasserade	eller	blir	kränkta.		
	
Trygga	 och	 åtskilda	 dusch-	 och	
omklädningsrum.	 Skolornas	
omklädningsrum	 är	 en	 plats	 helt	 fri	 från	
vuxnas	insyn	och	trygghet	–	allt	för	ofta	blir	
detta	 platsen	 för	 grova	 kränkningar	 och	
trakasserier.	 Därför	 föreslår	 vi	 att	 Malmö	
stad	 i	 sin	 investeringsbudget	 anvisar	
särskilda	 medel	 för	 att	 bygga	 om	
duschrummen	 på	 stadens	 grundskolor	 till	
att	bli	enskilda	duschbås.		
	

2. Mer	stöd	till	lågpresterande	elever.	
	
Valfrihet	 höjer	 kvalitén.	 Malmös	 elever	
skall	 veta	 att	 de	 får	 en	 god	 utbildning,	
oavsett	 om	 de	 väljer	 en	 fristående	 eller	
kommunal	 skola.	 Eftersom	en	 sjättedel	 av	
Malmös	 grundskoleelever	 väljer	 att	 gå	 i	
friskolor	 måste	 villkoren	 för	 att	 etablera	
och	 driva	 skolor	 i	 Malmö	 vara	 goda.	 Det	
fria	 skolvalet	 är	 en	 förutsättning	 för	 att	
Malmö	 ska	 kunna	 erbjuda	 skolplatser	 till	
alla	barn	de	kommande	åren,	och	därför	är	
en	 likvärdig	 behandling	 av	 friskolor	 och	
kommunala	 skolor	 av	 största	 vikt.	 För	 att	
underlätta	 föräldrarnas	 och	 elevernas	 val	
vill	vi	verka	för	gratis	busskort	för	dem	som	
väljer	 en	 grundskola	 i	 en	 annan	 del	 av	
staden	än	där	de	 själva	bor.	Vi	 vill	 ge	den	
kommunala	 skolan	 samma	möjligheter	 till	
frihet	och	 ansvar	 som	 friskolorna	har.	Det	
innebär	 ett	 större	 budgetansvar	 och	 en	
större	 frihet	 att	 profilera	 sig	 och	 välja	
pedagogisk	inriktning.		
	

Möjliggör	 för	 personalen	 att	 skapa	
kommunala	 friskolor.	 Resurserna	 bör	
flyttas	 så	 långt	 ut	 i	 organisationen	 som	
möjligt.	 Genom	 att	 låta	 högpresterande	
och	 självgående	 kommunala	 skolor	
omvandlas	 till	 kommunala	 friskolor	 och	
fullt	 ut	 ansvara	 för	 sin	 egen	 verksamhet,	
skulle	 administrativa	 resurser	 på	
grundskoleförvaltningen	 kunna	 frigöras	 till	
skolor	 med	 större	 problematik,	 i	 form	 av	
ökad	administrativ	hjälp	eller	annat	stöd.	
	
Höjda	 löner	 för	 skickliga	 lärare.	 Lärarnas	
situation	 behöver	 förbättras.	 Skickliga	
lärare	 ska	 kunna	 göra	 karriär.	 Extra	
prioriteringar	 vad	 gäller	 lönerna	 för	 våra	
skickliga	 lärare	 behöver	 göras.	 En	
förutsättning	 för	 att	 kunna	 arbeta	
pedagogiskt	 är	 att	 minska	 den	
administration	 som	 idag	 belastar	 lärarna.	
På	så	sätt	skapas	det	mer	tid	för	lärarna	att	
kunna	 träffa	 eleverna	 även	 utanför	
klassrummet,	 utan	 att	 behöva	 känna	
stressen	 över	 de	 administrativa	 bitar	 som	
måste	hinnas	med	under	arbetsdagen.		
	
	Höj	 lärarnas	status.	Att	 lärarstatusen	höjs	
är	 av	 central	 betydelse	 för	 den	 svenska	
skolans	 framtid.	 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.	
Under	Alliansregeringens	 tid	 infördes	 flera	
karriärmöjligheter	 för	 lärare,	 såsom	 t.ex.	
förstelärare.	Det	är	bra.	Vi	vill	dessutom	ge	
fler	 gymnasielärare	 i	Malmö	möjlighet	 att	
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.	
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Specialpedagogisk	 strategi	 för	 Malmö	 –	
Fler	stödlärare.	Bristande	kunskaper	i	språk	
och	 matematik	 vittnar	 om	 att	 allt	 fler	
elever	 behöver	 specialpedagogiska	
insatser.	 Finland	 kan	 fungera	 som	
inspiration,	 där	 det	 är	 naturligt	 för	 alla	
elever	 att	 söka	 extra	 stöd	 i	 de	 ämnen	 de	
har	 svårare	 för.	 Där	 är	 tidiga	 insatser	 och	
ett	 mer	 naturligt	 förhållningssätt	 rådande	
vad	 gäller	 just	 specialpedagogik.	 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.	 Redan	 i	 dag	 vittnar	
lärare	 i	 hela	 Malmö	 om	 en	 allt	 för	 hög	
arbetsbelastning,	 stress	 och	 att	 elever	 ej	
får	 den	 hjälp	 de	 kan	 behöva.	
Lärarassistenter,	 exempelvis	 i	 ett	
samarbete	 med	 Malmö	 Universitet,	 kan	
därför	 fungera	 både	 som	 administrativa	
stöd,	 pedagogisk	 hjälp	 under	 exempelvis	
läxhjälp	och	med	att	höja	kompetensen	på	
framtida	lärare.		
	

3. Ansvarskrävande	och	resultatfokus.		
	
Fler	 skickliga	 rektorer	 med	 utökat	 ansvar.	
Varje	 rektor	 ska	 ha	 ett	 så	 stort	 inflytande	
över	 sin	 verksamhet	 som	möjligt.	 En	 total	
översyn	 av	 rektorernas	 vardag	 behöver	
genomföras.	 Genom	 att	 man	 kan	 frigöra	
administrativa	 uppgifter	 från	 rektorerna	

ger	 vi	 dem	 utökade	 möjligheter	 att	
utveckla	 pedagogiken	 på	 skolorna.	 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.		
	
Ställ	 större	 krav	 på	 rektorerna.	 Rektorns	
roll	är	att	vara	den	pedagogiska	ledaren	på	
skolan.	 Rektorn	 skall	 leda	 lärarkåren,	
bevaka	 att	 den	 vidareutbildas,	 men	 också	
se	 till	 så	 att	 arbetsklimatet	 är	 bra.	Malmö	
stad	 måste	 därför	 ställa	 större	 krav	 vid	
rektorstillsättningar.	Rektorer	bör	 tillsättas	
utifrån	 tidsbestämda	 förordnanden	 för	
ökat	 fokus	 på	 resultat.	 Samtidigt	 måste	
staden	 våga	 ta	 itu	 med	 skolor	 och	
skolledningar	 som	 ej	 håller	 måttet.	 Den	
rektor	 som	 konsekvent	 levererar	 under	
förväntade	 resultat	 ska	 omplaceras.	 Vår	
nolltolerans	 mot	 skolor	 som	 inte	 håller	
måttet	behöver	 följas	 även	när	det	 kräver	
obekväma	beslut.			
	
Kunskapspeng	 till	 skolor	 som	 lyfter	 sina	
resultat.	 I	 syfte	 att	 ”sporra”	 skolor	 med	
sämre	 förutsättningar	 vill	 se	 över	
förutsättningarna	 att	 införa	 en	 särskild	
kunskapspeng	 så	 att	 hela	 elevpengen	 inte	
betalas	ut	direkt	utan	endast	95	%.	De	sista	
5	 %	 föreslås	 betalas	 ut	 först	 om	 skolan	
lyckas	lyfta	årskullens	resultat	jämfört	med	
ett	 viktat	 genomsnitt	 utifrån	 tidigare	
utgångna	årskullar.		

	
	
Vi	föreslår	därför	kommunfullmäktige	besluta	uppdra	åt	grundskolenämnden	
	
att	 införa	obligatorisk	sommarskola	för	den	elev	som	inte	når	godkänt	i	årskurs	6	till	

8,	
	
att	 utforma	ett	bonussystem	för	skolor	som	höjer	sina	elevers	resultat,	
	
att		 ge	samtliga	elever	tid	med	kurator	minst	en	gång	per	läsår,		
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att	 ge	 samtliga	 elever	 som	 tidigt	 uppvisar	 problembeteende	 ska	 ges	 individuella	

åtgärdsplaner	enligt	lag,	
	
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	 se	över	likvärdigheten	avseende	IT-användningen	på	Malmös	grundskolor,	
	
att	 upphandla	byggandet	av	ett	referensobjekt	för	skolbygge,	
	
att	 göra	en	översyn	av	hur	Malmös	skolor	arbetar	aktivt	med	föräldrasamverkan,	
	
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	 i	 samarbete	 med	 lärarhögskolan	 vid	 Malmö	 Universitet	 anställa	 och	

implementera	ett	system	med	fler	lärarassistenter.	
	
	

Gymnasie-	och	vuxenutbildning	
	
Malmö	 ska	 ha	 Sveriges	 bästa	
gymnasieskolor.	 Utbildningen	 vid	 Malmös	
gymnasieskolor	ska	präglas	av	hög	kvalitet	
och	hög	status.	Gymnasieskolorna	ska	vara	
attraktiva	 lärosäten	 och	 målet	 är	 att	 de	
skall	 vara	 bäst	 i	 landet.	 Samarbetet	 med	
universitet	 och	 högskolor	måste	 utvecklas	
och	 stärkas.	 Malmö	måste	 bättre	 än	 idag	
utnyttja	 den	 kompetens	 som	 finns	 vid	
närliggande	högre	utbildningscentra.	Vi	vill	
uppmuntra	 den	 typ	 av	 forskaranknuten	
utbildning	 som	 nu	 genomförs	 inom	
matematik	 och	 naturvetenskap	 på	
Borgarskolan	 och	 S:t	 Petri.	 Vi	 efterlyser	
motsvarande	 satsning	med	 inriktning	mot	
humaniora	och	samhällsvetenskap.	
	
Renodla	 målen	 för	 gymnasieskolan.	
Skolans	 huvuduppgift	 är	

kunskapsuppdraget.	Kunskapsmålen	måste	
förtydligas	 i	 skolans	 olika	 styrdokument.	
Inte	 minst	 i	 Malmö	 har	 målen	 i	 de	 olika	
styrdokumenten	 fokuserat	 på	 andra	 saker	
än	just	kunskapsuppdraget.	
	
Spjutspetsutbildningar.	Vi	vill	införa	två	nya	
spetsutbildningar	 inom	 matematik	 samt	
programmering	 för	 att	 i	 samverkan	 med	
Malmö	 Universitet	 tidigt	 samla	 Sveriges	
främsta	 talanger.	 Likt	 Malmö	 FF	 gör	 med	
unga	fotbollsspelare.		
	
Duktiga	 elever	 skall	 i	 högre	 utsträckning	
uppmuntras	 att	 läsa	 universitetskurser	
redan	 under	 gymnasietiden.	 Vi	 är	 positiva	
till	 s.k.	 elitklasser.	 Inte	 minst	 inom	
matematik	 och	 naturvetenskap	 är	 sådana	
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satsningar	 nödvändiga	 för	 att	 behålla	
spetskompetensen	i	landet.		
	
De	 praktiska	 programmen	 ska	 ske	 i	
samband	 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	 at	 stärka	 yrkesprogrammen.

	
Anpassa	vuxenutbildningen	efter	bristyrken	
och	anställningsbarhet.	Vuxenutbildningen	
måste	 effektiviseras	 så	 att	 fler	 malmöbor	
blir	 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.	 Lika	 viktigt	
är	 det	 att	 validera	 de	 kunskaper	 som	
nyanlända	malmöbor	har,	i	syfte	att	snabbt	
kunna	matcha	dem	mot	arbetsmarknaden.	
Ett	 ökat	 samarbete	 med	
Arbetsförmedlingen	 är	 viktigt,	 men	 också	
med	det	lokala	näringslivet.	
	
Malmö	 Universitet,	 Campus	 Rosengård.	
När	Malmö	Universitet	grundades	fanns	en	
tydlig	vision	om	att	nå	studenter	från	hem	
som	 saknade	 akademisk	 bakgrund.	 En	 del	
av	 utbildningarna	 gjordes	 också	
yrkesförberedande	så	att	det	 lätt	skulle	gå	
att	 få	 jobb	 utan	 att	 sedan	 behöva	
komplettera	 med	 masters	 och	
doktorsexamen.	
	
I	mångt	och	mycket	har	visionen	för	denna	
del	 av	 Malmö	 Universitet	 lyckats.	 Men	 vi	
ser	 att	 det	 finns	 områden	 i	 Malmö	 där	

förhållandevis	 få	 söker	 till	 dessa	 högre	
utbildningar.	
	
Malmö	 Universitet	 skulle	 kunna	 upprätta	
ett	 campus	 på	 Rosengård.	 Där	 skulle	
tekniskt	 basår	 och	 annan	 inledande	
utbildning	 hållas,	 så	 at	 steget	 till	 att	
fortsätta	på	högskolan	förminskas.	Genom	
att	 ha	 utbildningen	 på	 Rosengård	 skulle	
också	 kontakt	 kunna	 hållas	 med	 föräldrar	
och	 syskon,	 som	 därigenom	 skulle	 få	 en	
naturlig	 koppling	 till	 den	 högre	
utbildningen.	
	
Vi	 föreslår	 därför	 att	 Malmö	 Stad	
undersöker	 vilka	 lokaler	 som	 skulle	 kunna	
ställas	 till	 disposition	 och	 hur	 man	 skulle	
kunna	finansiera	en	sådan	utbildning.	
	
Vi	 tror	 att	 man	 inte	 bara	 ska	 ha	 det	
tekniska	basåret,	utan	parallellt	påbörja	de	
fortsatta	 studierna	 genom	att	 till	 exempel	
erbjuda	spelutveckling,	materiallära	för	3d-
skrivare	och	arkitektur	under	några	timmar	
varje	 vecka.	 Genom	 att	 kombinera	 teori	
med	konkret	nytta	 tror	vi	att	även	mindre	
studiemotiverade	 kan	 se	 poängen	 med	
matematik,	kemi	och	fysik.	

	
	
Vi	 föreslår	 därför	 kommunfullmäktige	 besluta	 uppdra	 åt	 gymnasie-	 och	
vuxenutbildningsnämnden	
	
att	 återkomma	 med	 förslag	 på	 hur	 samarbetet	 med	 Malmö	 Universitet	 kan	

utvecklas,		
	
att		 utforma	 kommunens	 yrkesförberedande	 gymnasieprogram	 i	 närmare	

samarbete	med	näringslivet,	
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att	 införa	 möjligheterna	 att	 införa	 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	
tjänst.	

	
att		 utreda	 hur	 ett	 Campus	 Rosengård	 för	 Malmö	 Universitet	 kan	 etableras	 på	

Rosengård,	
	
att	 se	 över	 och	 anpassa	 vuxenutbildningen	 efter	 bristyrken	 och	 ökad	

anställningsbarhet.		
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3.	Trygghet		
	
Det	 har	 nu	 skett	 sex	 mord	 och	 över	 50	
skottlossningar	bara	i	år	i	Malmö.	Det	är	en	
oacceptabel	 utveckling	 som	 fått	 fortgå	
alldeles	för	länge.	Situationen	i	Malmö	blir	
allt	 mer	 orolig.	 För	 många	 malmöbor	 är	
sprängningar	 och	 skjutningar	 vardag,	 inte	
bara	genom	tidningsrubriker.	Malmöborna	
har	 under	 flera	 års	 tid	 nu	 kunnat	 se	 en	
eskalerande	 våldsutveckling	 och	 en	
organiserad	grov	brottslighet	som	växer	sig	
allt	starkare	i	vår	stad.		
	
Människor	 i	 alla	 delar	 av	 vår	 stad	har	 rätt	
att	känna	sig	 trygga.	 Idag	ser	vi	 istället	att	
brottsligheten	i	vår	stad	har	förändrats	och	
i	 många	 avseenden	 blivit	 allvarligare.	
Kriminella	tar	över	bostadsområden,	gator	
och	 torg.	 Otrygghet	 och	 rädsla	 bland	
boenden	och	näringsidkare	blir	en	följd	av	
detta.	 Brottsligheten	normaliseras	 och	 allt	
fler	 lär	sig	att	det	 lönar	sig	mer	med	brott	
och	bidrag	än	arbete	och	laglydighet.		
	
Malmöborna	måste	 samla	 sig	och	 stå	upp	
mot	 den	 organiserade	 brottsligheten.	
Handlingar	 som	 göder	 den	 svarta	
marknaden	ska	bli	enkla	att	välja	bort.	Det	
är	viktigt	att	kommunen	gör	det	enkelt	att	
känna	 igen	 verksamheter	 kopplade	 till	
detta.		
	
Malmö	 stad	 har	 ett	 stort	 ansvar	 för	
tryggheten	 i	Malmö.	 Om	 landets	 regering	
inte	tar	ansvar	måste	stadens	ledning	göra	
det.	Samtidigt	måste	också	samhället	vara	
tydligt:	den	som	begår	ett	brott	är	inte	ett	
offer,	utan	en	brottsling	som	ska	behandlas	
därefter.		
	
Nationell	 satsning	 på	 Malmö.	
Påtryckningarna	 från	 Moderaterna	
nationellt	 har	 tvingat	 regeringen	 att	
tillmötesgå	kravet	om	fler	poliser	i	Sverige.	
Detta	 är	 välkommet	 men	 det	 löser	 inte	

Malmös	 situation	 här	 och	 nu.	 Polisen	 i	
Malmö	 behöver	 permanenta	
polisförstärkningar	 och	 de	 behövs	
omgående.	Därför	bör	kommunens	ledning	
aktivt	driva	opinion	mot	regeringen	i	de	fall	
regeringen	inte	arbetar	för	Malmös	bästa.		
	
Kommunala	 ordningspoliser.	
Malmömoderaterna	 anser	 att	 Sverige	
behöver	möjliggöra	för	stadens	kommuner	
att	 ha	 tillgång	 till	 kommunala	
ordningspoliser.	 När	 malmöborna	 ser	 att	
den	 brottslighet	 de	 utsätts	 för	 inte	 ens	
utreds	hotas	tilltron	till	rättsstaten.	Med	en	
kommunal	 polisstyrka	 som	 upprätthåller	
den	 lokala	 ordningen	 kan	 den	 statliga	
polisen	 också	 få	 tid	 till	 sitt	 viktiga	 arbete.	
Att	 införa	 kommunala	 poliser	 är	 det	
säkraste	 sättet	 att	 säkerställa	 att	
prioriteringarna	beslutas	nära	malmöborna	
istället	för	från	Stockholm.		
	
Kommunala	 trygghetsvakter	 i	 väntan	 på	
kommunala	ordningspoliser.	I	väntan	på	att	
staten	 fattar	 beslut	 om	 att	möjliggöra	 för	
kommunala	poliser	vill	Malmömoderaterna	
se	en	omfattande	 satsning	på	 kommunala	
trygghetsvakter	 med	
ordningsvaktsförordnande	 som	 ett	
komplement	 till	 polisens	 arbete	 i	 Malmö.	
Det	handlar	om	patrullerande	arbete	ute	 i	
bostadsområden	 och	 på	 andra	 offentliga	
platser	 i	 staden.	 Inte	 främst	 för	 att	 agera	
utan	 för	 att	 förebygga	 och	 förhindra.	
Synligheten	av	förordnade	trygghetsvakter	
kommer	 bidra	 till	 en	 ökad	 ordning	 och	
säkerhet	 samt	 kunna	 vara	 polisens	
förlängda	arm	för	att	få	en	tidig	 indikation	
på	 om	 när	 polisiära	 insatser	 behövs.	
Införandet	 av	 kommunala	 trygghetsvakter	
kräver	 att	 Malmö	 stad	 av	
Polismyndigheten	 begär	 att	 få	 tillstånd	 till	
att	 låta	 kommunalt	 anställda	
trygghetsvakter	 att	 patrullera	 stadens	
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gator	 och	 bostadsområden.	 Malmö	 stads	
kommunala	 byggbolag	 MKB	 kan	 genom	
sina	vinster	vara	med	och	delfinansiera	den	
del	av	trygghetsvaktstyrkan	som	avsätts	för	
att	 öka	 tryggheten	 i	 av	 MKB	 ägda	
bostadsområden.		
	
Insatsgrupp	 mot	 kriminalitet.	 En	 särskild	
insatsgrupp	 bör	 tillsättas	 där	 samtliga	
berörda	 parter	 agerar	 gemensamt	
(kommunstyrelsen,	 berörda	 förvaltningar,	
Polisen,	 Skatteverket,	 Försäkringskassan	
och	Arbetsförmedlingen)	med	fokus	på	att	
störta	den	kriminella	verksamheten.	Denna	
grupp	bör	träffas	löpande	och	arbeta	efter	
tydliga	 mål	 och	 konkretion.	 Personella	
förstärkningar	 behöver	 ske	 för	
tillsynsgranskningen.		
	
Ökad	 satsning	 på	 konkreta	
trygghetsåtgärder.	 För	 att	 minska	
kriminaliteten	 och	 öka	 tryggheten	 vill	
Moderaterna	öka	antalet	insatser	i	stadens	
brottsbelastade	områden.	Detta	skall	bland	
annat	 ske	 genom	 en	 satsning	 på	
ordningsvakter	 så	 att	 de	 boende	 i	
områdena	 kan	 känna	 sig	 trygga	 att	 utföra	
sina	 vardagssysslor.	 Samtidigt	 skall	 det	
satsas	 på	 utökad	 kameraövervakning	 på	
centrala	platser	 i	 staden	som	exempelvis	 i	
och	kring	knutpunkter	för	kollektivtrafiken,	
sjukhusområdet	 men	 också	 i	 större	
utsträckning	 i	 de	 brottsbelastade	
områdena.	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.	Moderaterna	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.		
	
Inrätta	 en	 hederssamordnare	 för	 att	
samordna	 stadens	 insatser	 mot	
hedersförtryck	och	barnäktenskap.		
Riksdagen	 beslutade	 nyligen	 att	 alla	
barnäktenskap	 ska	 vara	 olagliga	 i	 Sverige.	
Det	tycks	självklart,	men	hittills	har	det	inte	
varit	så.	Särskilt	inte	i	Malmö.	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	
Alliansen	 i	Malmö	 finns	nu	pengar	avsatta	
för	 att	 utreda	 hur	 staden	 kan	 öka	 det	
förebyggande	 arbetet	mot	 hedersförtryck.	
Arbetet	 mot	 hedersvåld	 måste	 dock	
förstärkas.	 Därför	 bör	Malmö	 stad	 inrätta	
en	 hederssamordnare	 för	 att	 samordna	
stadens	 insatser	 mot	 hedersförtryck	 och	
barnäktenskap.

	
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	 anställda	

trygghetsvakter	att	patrullera	stadens	gator	och	bostadsområden,		
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att				 anställa	kommunala	trygghetsvakter	för	ökad	ordning	och	trygghet	i	Malmö,		
	
att	 en	 insatsgrupp	 mot	 kriminalitet	 bildas	 för	 ett	 initierat	 arbete	 kring	 att	 aktivt	

minska	den	kriminella	organiserade	brottsligheten	i	staden,	
	
att	 den	 kommunala	 tillsynsgranskningen	 i	 arbetet	 mot	 den	 organiserade	

brottsligheten	förstärks	personellt,		
	
att	 inrätta	 en	 hederssamordnare	 för	 att	 samordna	 stadens	 insatser	 mot	

hedersförtryck	och	barnäktenskap.		
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4.	Vård	och	omsorg	
	
	
I	 Moderaternas	 Malmö	 är	 vården	 och	
omsorgen	 i	 fokus.	 Valfrihet,	mångfald	 och	
tillgänglighet	 är	 nyckelord	 för	
Moderaternas	 äldreomsorg.	 Är	 du	 inte	
nöjd	 med	 den	 som	 utför	 din	 omvårdnad	
och	 omsorg	 ska	 du	 ha	 full	 rätt	 att	 byta.	
Önskan	om	att	ha	möjlighet	att	påverka	sin	
livssituation	 finns	 även	 som	 äldre.	 Vård-	
och	 omsorgstagare	 måste	 också	 ges	 en	
möjlighet	att	påverka	vad	som	serveras	vid	
bordet.	Valmöjligheterna	ska	utökas	för	en	
ökad	måltidsupplevelse.		
	
Moderaterna	 står	 för	 ett	 samhällsbygge	
genom	 reformer	 och	 en	 starkare	 välfärd	
utan	nedskärningar.	Vi	låter	de	kommunala	
alternativen	verka	tillsammans	med	de	fria	
aktörerna.	 Här	 lär	 vi	 av	 varandra.	 Här	
utvecklas	 vi	 tillsammans.	 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	säker.		
	
Malmö	stad	 får	aldrig	behandla	äldre	 som	
en	homogen	grupp.	De	äldre	är	människor	
med	 olika	 bakgrunder	 och	 hälsotillstånd.	
Alla	 skall	 ges	möjlighet	att	 förverkliga	 sina	
idéer	oavsett	ålder,	bakgrund	och	hälsa.	
	
Malmös	vård	och	omsorg	skall	alltid	arbeta	
förebyggande	 och	 se	 det	 friska	 i	 varje	
människa.	 Personalen	 som	 arbetar	 med	
uppdraget	skall	vara	kompetent	och	ha	en	
för	uppdraget	relevant	utbildning.		
	
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.		
	
Rätt	 att	 välja	 hemtjänst.	Moderaterna	 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.		
	
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.		

Måltidsvän.	Den	ofrivilliga	ensamheten	kan	
bli	 särskilt	 påtaglig	 vid	 måltidssituationer.	
Genom	 volontärcentret	 kan	 konceptet	
”måltidsvän”	 möjliggöra	 för	 äldre	 att	 få	
matsällskap.	

Malmö	ska	vara	en	trygg	stad	att	åldras	 i.	
Äldreomsorgen	 ska	 leva	 upp	 till	 höga	
förväntningar	 på	 kvalitet,	 eget	 inflytande	
och	tillgänglighet	för	alla.	Individens	behov	
ska	 vara	 i	 fokus	 och	 valfrihet	 och	
etableringsfrihet	värnas.	De	äldres	oro	och	
utsatthet	måste	minska.	
	
Utevistelsegaranti	 ska	 införas.	 Malmös	
vård-	 och	 omsorgstagare	 måste	 alla	
garanteras	rätten	till	möjligheten	att	vistas	
ute	om	önskan	så	finns.	Med	anledning	av	
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det	 vill	 Moderaterna	 att	 en	
utevistelsegaranti	införs	i	Malmö	stad.		
	
Profilerade	 boenden.	 Även	 när	 man	
kommit	 upp	 i	 åren	 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.	
	
Fler	 trygghetsboenden	och	 seniorboenden.	
Malmö	stads	korttidsboenden	har	kommit	
att	 bli	mer	 än	 de	 tillfälliga	 boenden	 de	 är	
tänkta	att	vara.	 I	många	fall	är	standarden	
låg	 med	 resultatet	 att	 våra	 äldre	 ges	 en	
otillräcklig	 omvårdnad.	 Malmö	 måste	 ta	
sitt	 ansvar.	 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.	
	
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.			
	
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	
funktionshindrade	 kan	 ges	 stöd	 i	 form	 av	
hembesök	och	promenader	med	mera.	
	
Ökad	 ersättning	 för	 daglig	 verksamhet.	 Vi	
vill	 satsa	 betydligt	mer	 än	 vad	 som	 görs	 i	
dag	 på	 dagverksamhet	 för	 äldre	 och	
funktionshindrade	 som	 kan	 förgylla	 deras	
vardag	 genom	 varierande	 aktiviteter	 och	
engagemang,	 som	 t.ex.	 matlagning,	
friskvårdsaktiviteter	 och	
musikunderhållning.		
	
Utvecklad	 anhörigvård.	 I	 dag	 är	
anhörigvårdens	 omfattning	 mycket	 stor.	
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	 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.	
	
Stöd	 till	 personer	 med	
funktionsnedsättningar.	 Stödet	 till	
personer	 med	 funktionsnedsättningar	 ska	
utformas	 så	 att	 det	 är	mångskiftande	 och	
anpassat	 till	den	enskildes	 särskilda	behov	
och	förutsättningar.		
	
Ökad	 ersättning	 för	 daglig	 verksamhet.	
Ersättningen	 har	 varit	 densamma	 (4	
kr/timme)	i	minst	10	år.	Den	är	den	lägsta	i	
hela	 Skåne.	 Det	 finns	 kommuner	 som	
betalar	mer	än	det	dubbla.	Eftersom	daglig	
verksamhet	 är	 en	 frivillig	 insats	 så	 är	 det	
inte	 alla	 brukare	 som	 får	 biståndsbeslut	
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som	 regelbundet	 går	 till	 sina	 dagliga	
verksamheter.	 En	 del	 brukare	 utför	 ett	
produktivt	 arbete	 och	 speciellt	 de	 som	
placeras	inom	kök,	caféer,	cafeterior,	lager	
osv.	 En	 höjning	 av	 ersättningen	 skulle	

uppmuntra	 många	 brukare	 att	 gå	 till	 sin	
dagliga	 verksamhet.	 Detta	 skulle	 bl.a.	
minska	 arbetsbelastningen	 för	 personalen	
på	LSS	boenden.	

	
Vi	föreslår	därför	kommunfullmäktige	besluta	uppdra	åt	hälsa,	vård-	och	omsorgsnämnden		
	
att		 upprätta	 kvalitetskontrakt	 med	 stadens	 brukare	 inom	 äldreomsorgen	 för	 att	

garantera	 en	 gemensam	 vårdplanering	 och	 uppföljning	 av	 insatser	 som	 utgår	
från	 omsorgstagarens	 behov	 samt	 skapa	 en	 tillsynsverksamhet	 för	 uppföljning	
av	kvalitetskontraktet,		

	
att		 införa	rätten	att	välja	utförare	för	sin	hemtjänst	i	Malmö	stad,		
	
att		 införa	ett	volontärcentrum	för	att	hjälpa	äldre,		

att		 inom	volontärcentrets	verksamhet	införa	konceptet	”måltidsvän”.	

	
att		 införa	en	utevistelsegaranti	för	vård-	och	omsorgstagare,		
	
att		 verka	för	fler	profilerade	boenden,	
	
	
Vi	föreslår	även	kommunfullmäktige	besluta	uppdra	åt	funktionsstödsnämnden		
	
att	 höja	ersättningen	för	daglig	verksamhet.	
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5.	Fritid	och	kultur	
	

Fritid		
	
Föreningslivet	 har	 en	 central	 roll	 för	 att	
malmöborna	 ska	ha	en	bra	hälsa	och	 leva	
ett	 rikt	och	aktivt	 liv.	Malmö	kommun	ska	
aktivt	 medverka	 till	 att	 minska	
administrationen	 av	 framförallt	
bidragshantering	för	föreningslivet.	
	
Fler	 aktivitetsytor.	 God	 tillgång	 till	 lokaler	
och	 ytor	 är	 en	 förutsättning	 för	 ett	
blomstrande	 föreningsliv	 i	 Malmö	 och	 vi	
kan	 hjälpa	 föreningarna	 genom	 att	 göra	
skolornas	 lokaler	 tillgängliga,	 inte	 bara	
sporthallar	som	det	är	idag.		
	
Fler	 fritidsgårdar.	 Den	 styrande	
minoriteten	har	systematiskt	 lagt	ner	 flera	
fritidsgårdar	 under	 sin	 tid	 vid	 makten.	 Vi	
vill	 utöka	 mötesplatser	 för	 de	 unga	
eftersom	vi	ser	att	det	främjar	samhörighet	
och	delaktighet.	Skolan	blir	också	ett	viktigt	
redskap	 i	 arbetet	 att	 nå	 ut	 till	 ungdomar	
som	idag	inte	är	aktiva.	Kommunen	har	här	
ett	 ansvar	 att	 aktivt	 verka	 för	 samverkan	
mellan	 föreningslivet	 och	 skolorna,	 samt	
för	att	främja	fysisk	aktivitet.		
	
Utveckla	 noll-taxan.	 Noll-taxan,	 som	
innebär	att	idrottsföreningar	slipper	betala	
hyra	för	Malmö	stads	lokaler,	bidrar	till	ett	
rikt	 och	 levande	 föreningsliv.	 Men	
modellen	 har	 sina	 brister.	 Exempelvis	
innebär	modellen	 att	 föreningar	 kan	 boka	
upp	 lokaltider	 som	 de	 sedan	 ej	 nyttjar	 –	
med	 effekten	 att	 färre	 barn	 och	 unga	 ges	
tillgång	 till	 lokaler.	 Till	 detta	 innebär	
frånvaron	 av	 direkta	 egna	 kostnader	 att	
verksamheten	 förlorar	 drivkrafter	 till	
effektivisering	 och	 utveckling.	 Därför	 bör	
modellen	utvecklas	och	kompletteras.		
	

Samlad	strategi	för	idrotten	i	Malmö.	I	dag	
finns	 inget	 sammanhållet	 program	 för	
idrotten	 i	 Malmö,	 utan	 olika	 småprojekt	
verkar	 isolerade	 och	 vi	 vet	 inte	 hur	 dessa	
gynnar	staden	i	sin	helhet.	Vi	vill	därför	ha	
en	 samlad	 strategi	 för	 hur	 exempelvis	
simkunnigheten	i	Malmö	kan	förbättras.	
	
Mästargala	 i	 Malmö.	 På	 många	 plan	 och	
inom	 många	 idrotter	 är	 Malmö	 enormt	
framstående.	Vi	har	Sveriges	bästa	utövare	
inom	 fotboll,	 handikappidrott,	 tennis	 och	
brottning,	 för	 att	 nämna	 några.	 Vi	 vill	
uppmärksamma	 dem	 som	 verkligen	
inspirerar	 och	 är	 förebilder	 för	 andra.	
Därför	 tycker	 vi	 att	 det	 är	 viktigt	 med	 en	
mästargala	där	Malmö	kommun	visar	upp	
och	 premierar	 dem	 som	 är	 bäst	 i	 sin	
idrottsgren	 i	 Sverige	 och	 därigenom	 är	
utomordentliga	 representanter	 för	 vår	
stad.		
	
Aktivt	 samarbete	 med	 föreningslivet.	
Utvecklingen	 inom	 föreningslivet	 går	
snabbt	 och	 kommunen	måste	 följa	 med	 i	
denna	 utveckling.	 Det	 har	 gjorts	 en	
omfattande	 studie	 av	 barn	 och	 ungas	
fritidsvanor	 som	 visar	 att	 kommunen	 inte	
alltid	är	i	framkant	vad	gäller	att	tillgodose	
olika	 önskemål	 om	 ytor	 och	 anläggningar.	
Fritidsnämnden	 ska	 därför	 ha	 en	
pådrivande	 roll	 för	 att	 stadens	 nämnder	
och	 bolagsstyrelser	 samarbetar	 med	
varandra	 och	 med	 föreningslivet	 för	 att	
ytor	 för	 spontanidrott	 och	 utomhusgym	
tillgodoses.	 Medel	 för	 detta	 ska	 rymmas	
inom	fritidsnämndens	investeringsram.	
	
Underlätta	 för	 extern	 finansiering	 vid	
idrottsanläggningar.	 Fritidsnämnden	 ska,	
tillsammans	 med	 stadsbyggnadsnämnden,	
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underlätta	 för	 föreningar	 och	 företag	 att	
gå	in	och	sponsra	nya	idrottsanläggningar	i	
syfte	 att	 skapa	 fler	 anläggningar.	 För	 att	
detta	ska	ske	transparent	och	jämlikt	ska		
berörda	 nämnder	 under	 året	 ta	 fram	 en	
sponsringspolicy	 med	 riktlinjer	 och	

förutsättningar	 för	 detta.	 Möjligheten	 till	
sponsring	ska	även	omfatta	anläggningar		
i	 behov	 av	 renovering.	 Vidare	 ska	
Fritidsnämnden	 även	 underlätta	 och	
möjliggöra	 för	 idrottsanläggningar	 som	
helt	 och	 hållet	 finansieras	 av	 externa	
medel.

	
	
Vi	föreslår	därför	kommunfullmäktige	besluta	uppdra	åt	fritidsnämnden	
	
att	 arbeta	 fram	 en	 samverkansmodell	 mellan	 kommunen,	 föreningslivet	 och	

näringslivet	 för	 att	 få	 till	 ett	 större	 engagemang	 i	 drift	 och	 ägande	 av	
anläggningar,	

	
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”,	
	
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.		
	
	

Kultur	
	
Malmö	 är	 en	 svensk	 storstad	 och	 vårt	
kulturliv	 ska	 präglas	 av	 det.	 Ett	 levande	
kulturliv	 är	 en	 viktig	 del	 av	 en	 stads	
attraktionskraft.	 Malmö	 är	 och	 skall	
fortsatt	 vara	 Skånes	 kulturmetropol.	
Samtidigt	 har	 Malmös	 kulturliv	 potential	
att	 ta	 en	 aktivare	 del	 av	 såväl	 den	
nationella	 som	 internationella	 scenen.	
Moderaterna	vill	 se	kreativa	näringar	växa	
fram	 och	 tillvarata	 kulturellt	
entreprenörskap	och	innovation.		
	
Den	 kulturella	 mångfalden	 ska	 råda	 såväl	
kulturellt	 som	 geografiskt.	 Malmö	 stads	
kulturverksamhet	 ska	 skapa	

förutsättningar	 för	ett	rikt	kulturliv	präglat	
av	 öppenhet,	 delaktighet,	 upplevelser,	
bildning	 men	 också	 av	 reflektion,	
fördjupning	 och	 utveckling.	 Moderaterna	
ser	 föreningar,	 nätverk,	 organisationer,	
enskilda	 och	 andra	 aktörer	 som	 basen	 i	
stadens	 kulturliv.	Deras	 insatser	 är	 särskilt	
viktiga	 ur	 demokrati-	 och	
aktivitetssynpunkt.		
	
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	
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förskolan	 och	 skolan.	 De	 skall	 inte	 enbart	
lära	sig	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.		
	
Malmös	 kulturskola	 skall	 tillsammans	med	
den	 av	 staden	 finansierade	
kulturverksamheten	 genom	 föreningar,	
nätverk	 och	 organisationer	 ges	 ett	 utökat	
uppdrag	 i	 arbetet	 med	 att	 ge	 och	 få	
stadens	barn	och	unga	delaktiga	 i	 stadens	
kulturliv.	Kulturnämnden	skall	i	det	arbetet	
ges	 ett	 samordningsansvar	 för	 att	
informera	 och	 underlätta	 för	 stadens	
samtliga	skolor	i	det	arbetet.		
	
Uppför	 ett	 nytt	 konstmuseum	 i	 Malmö.	
Malmö	stad	arbetar	aktivt	med	att	köpa	in	
konst.	Konst	som	sedan	förvaras	mestadels	
i	källare	och	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.	 Moderaterna	 vill	
att	 det	 på	 allvar	 börjar	 planeras	 för	 nya	
lokaler	till	Malmös	konstmuseum.		
	
Översyn	av	kulturstödet.	Förutsättningarna	
för	 stöd	 ska	 vara	 transparanta,	 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.	Moderaterna	vill	
genomföra	 en	 genomlysning	 av	 samtliga	
fritids-	 och	 kulturstöd.	 Det	 är	 orimligt	 att	
föreningar	 kan	 söka	 verksamhetsbidrag	
från	 kulturstödet,	 fritidsförvaltningen	 och	
kulturnämnden.	 Detta	 bidrar	 till	 att	 vissa	
föreningar	 får	 stöd	 från	 flera	 håll	 medan	
andra	kanske	nekas.	
	
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.		
	
En	kultur	som	bär	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	
sponsorssintäkter.		

	
	
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,		
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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,		

	
	
Vi	föreslår	också	att	kommunfullmäktige	beslutar	uppdra	åt	kommunstyrelsen		
	
att	 i	samråd	med	stadsbyggnadsnämnden	och	tekniska	nämnden	utreda	alternativa	

placeringar	av	lokal	samt	plats	för	ett	konstmuseum	i	syfte	att	möjliggöra	för	
malmöborna	att	ta	del	av	Malmö	stads	konstsamling.			
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6.	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.	 På	
pappret	borde	det	vara	bra	förutsättningar	
för	 att	 ha	 en	 låg	 andel	 rasism	 och	
ojämställdhet,	 men	 verkligheten	 är	 en	
annan.	 Hatbrott	 sker	 i	 större	 utsträckning	
här	 än	 i	 andra	 delar	 av	 landet	 och	
jämställdheten	är	 fortfarande	 låg	 i	Malmö	
stad	 trots	 de	 målsättningar	 som	 funnits	 i	
många	år.		
	
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	
så	väl	 vård	och	omsorgsverksamheten	dra	
stor	 nytta	 av	 medarbetare	 som	 talar	
samma	 språk	 som	 många	 av	 deras	
brukares	modersmål.		
	
Erbjud	 uttalsträning	 för	 medarbetare.		
Många	 rekryteringar	 försvåras	 av	 att	 den	
arbetssökande	 inte	 talar	 språket	 fullgott.	
Något	 som	 inte	 alltid	 lärs	 ut	 på	 SFI-
utbildningen.	Därför	bör	även	Malmö	stad	
erbjuda	 uttalsträning	 till	 anställda	 som	
möter	 kvalifikationsbehoven	men	 brister	 i	
det	muntliga	språket.		
	
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	 diskrimineringsfrågorna	 är	 hög	 hos	
samtliga	chefer.		
	
Därför	 ska	 alla	 chefer	 och	 ledare	 inneha	
utbildning	 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.		
	
Malmö	 har	 en	 ansträngande	 situation	 för	
många	 av	 socialsekreterarna	 som	 arbetar	
med	 såväl	 individärenden	 som	
försörjningsstödsärenden.	
Arbetsbelastningen	är	uppenbart	hög,	men	
genom	att	minska	antalet	familjer	som	är	i	
behov	 av	 försörjningsstöd	 genom	 att	
föräldrarna	 får	 ett	 arbete,	 skulle	
arbetssituationen	 för	 socialsekreterarna	
troligtvis	 bli	 bättre.	 I	 de	
medarbetarundersökningar	 som	 Malmö	
stad	 gör,	 kan	 vi	 se	 tecken	 på	 att	 man	
tenderar	 att	 inte	 kunna	 släppa	 jobbet	 när	
man	 kommer	 hem,	
korttidssjukskrivningarna	 ökar	 och	 många	
socialsekreterare	känner	att	de	inte	hinner	
med	 sitt	 arbete.	 För	 att	 kunna	 säkerställa	
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både	 en	 god	 handläggning	 och	 en	 sund	
arbetssituation,	 måste	 biståndsärendena	
inom	 socialtjänsten	 minska.	 Därför	 satsar	
vi	ytterligare	resurser	på	ökad	personal	för	
minskad	stress	och	administration.		
	
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.		

	
Vi	föreslår	därför	kommunfullmäktige	besluta	uppdra	åt	kommunstyrelsen	
	
att	 kartlägga	var	arbetsbelastningen	är	som	störst	inom	den	sociala	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		 ta	fram	riktlinjer	för	hur	fler	som	arbetar	ofrivillig	deltid	ska	erbjudas	heltid	inom	

kommunens	verksamheter,		
	
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	 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	 tillse	 att	 alla	 Malmö	 stads	 chefer	 och	 ledare	 har	 utbildning	 i	

diskrimineringslagstiftning	och	antidiskrimineringsarbete.		
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7.	En	växande	stad	med	framtidstro	och	gemenskap		

Civilsamhällsfonden		
	
En	nyckel	till	att	släppa	fram	hela	Malmö	är	
att	 på	 allvar	 involvera	 det	 sprudlande	
civilsamhället	 och	 låta	 dess	 föreningar,	
församlingar,	och	ideella	eldsjälar	på	allvar	
vara	med	och	bidra	till	att	utveckla	staden.	
Många	 av	 dessa	 är	 föredömen	 när	 det	
gäller	 att	 involvera	 näringsliv	 som	
bidragsgivare	och	sponsorer.		
	
En	 av	 det	 politiska	 ledarskapets	 viktigaste	
uppgifter	 är	 att	 bidra	 så	 mycket	 som	
möjligt	 till	 att	 ytterligare	 uppmuntra	
sådana	 samarbeten.	 Moderaterna	 vill	
involvera	det	civila	samhället	mer	i	arbetet	
kring	 stadens	 utanförskap.	 JobbMalmö	
skall	läggs	ner	och	resurserna	fördelas	över	
stadens	 framgångsrika	 civilsamhälle	 och	
dess	insatser.		
	
Att	 veta	 vilka	 bidrag	 som	 finns	 att	 söka	 i	
staden	samt	var	man	söker	dem	är	många	
gånger	 svårt	 och	 tidskrävande	 för	 stadens	
föreningar.	 Risken	 att	 hamna	mellan	 olika	
nämndernas	 ansvarsområden	 är	
betydande.		

Samtidigt	 upplever	 många	
frivilligorganisationer	en	stor	osäkerhet	för	
den	egna	verksamheten.	Detta	då	den	ofta	
bedrivs	 i	 projektform	 och	 man	 ofta	 säga	
upp	 sin	 personal	 i	 väntan	 på	 nya	
finansieringsbeslut.	 Det	 är	 en	
arbetssituation	 som	 inte	 skulle	 accepteras	
inom	 kommunens	 egna	 verksamheter.	
Därför	 finns	 ett	 behov	 av	 att	 ändra	
finansieringsformen	till	 idéburna-offentliga	
partnerskap,	för	att	ge	utförarna	en	större	
säkerhet	 och	 tydlighet	 kring	 den	 egna	
verksamheten.			
	
Användningen	och	fördelningen	av	stadens	
resurser	 måste	 ske	 under	 kontrollerande	
former.	 Effekten	 av	 satsningar	 måste	
kunna	 följas	 upp.	 För	 detta	 föreslår	
Moderaterna	 inrättandet	 av	 en	 ny	 nämnd	
vars	uppgift	är	att	hantera	den	strategiska	
bidragsgivningen	 samt	 att	 en	 särskild	
investeringsfond	för	civilsamhället	inrättas,	
för	att	 samla	de	medel	 som	finns	att	 söka	
på	ett	ställe.	

	
Vi	föreslår	därför	kommunfullmäktige	besluta	
	
att		 samla	 de	 ekonomiska	medlen	 för	 stadens	 organisationsbidrag	 i	 en	 gemensam	

nämnd	med	uppdrag	att	samordna	och	stödja	Malmös	civilsamhälle.		
	
	

Malmö	som	e-kommun
	
Malmö	 stad	 anställer	 varje	 år	 ett	 tusental	
personer	 inom	hemtjänsten	i	Malmö	Stad.	
Dessa	utbildas	genom	att	gå	bredvid	annan	
personal.	 Det	 är	 tids-	 och	 resurskrävande.	
Det	 finns	 många	 exempel	 på	 där	 detta	
framgångsrikt	 ersätts	 av	 utbildning	 via	 e-
learning.		

	
Inom	 skolan	 i	 Malmö	 finns	 det	 ingen	
gemensam	 upphandlingsstrategi	 för	 inköp	
av	 undervisningsmaterial	 för	 användning	
på	 läsplattor	 och	 dator.	 Genom	 en	
gemensam	 och	 konsekvent	 strategi	 skulle	
miljontals	 kronor	 kunna	 sparas	 årligen.	
Därtill	skulle	det	underlätta	lärarnas	arbete	
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i	 rotationen	 mellan	 skolorna	 samt	
underlätta	 för	 de	 elever	 som	 byter	 skola	
inom	kommunen.		
	
Inom	 stadsbyggnad	 skulle	 tomter	 för	
industri	och	företag	kunna	finnas	prissatta	i	

en	 databas.	 Enkelt	 och	 tillgängligt	 för	 den	
som	är	intresserad	av	etablering.		
	
Malmö	 stad	 skulle	 årligen	 kunna	 spara	
miljoner	 på	 en	 organisation	 där	
digitaliseringen	 ges	 en	 framträdande	 roll.	

	
Vi	föreslår	därför	kommunfullmäktige	att	uppdra	åt	kommunstyrelsen	
	
att		 inrätta	en	IT-beredning	för	att	rationalisera	den	kommunala	verksamheten	och	

samtidigt	öka	tillgängligheten	för	malmöborna.		
	

Malmö	ska	växa	på	höjden		
	
Malmö	 växer	 med	 i	 genomsnitt	 5000	
personer	 årligen.	 Inflyttningen	 ställer	 krav	
på	 en	 hög	 byggnationstakt,	 lokaler	 och	
samhällsservice.	Moderaterna	anser	att	en	
förtätning	 i	 stadens	 centrala	 delar	 är	 av	
största	 betydelse,	 i	 en	 stad	 där	 de	 olika	
stadsdelarna	måste	byggas	samman	till	en	
helhet.	 Samtidigt	 är	 det	 också	 av	 vikt	 att	
Malmös	byar	skall	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.		
	
Detalj-	samt	bygglovsarbete	måste	syfta	till	
ett	 större	 bostadsbyggande.	 Det	 tar	 idag	

alldeles	 för	 lång	tid	 från	 idé	till	 inflyttning.	
Byggbolag	 och	 fastighetsbolag	 vittnar	
istället	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.		
	
En	samlad	enhet	 för	tillståndsansökningar.	
För	 att	 effektivisera	 och	 underlätta	 vid	
tillståndsprocesser	 bör	 det	 upprättas	 en	
väg	 in	 gällande	 tillståndssökande.	 Den	
samlande	 enheten	 skulle	 samordna	
samtliga	 delar	 av	 tillståndsgivandet	 vid	
ansökningar	och	kan	på	så	vis	effektivisera	
både	 samordning	 och	 underlätta	 för	
kommunal	 administration	 när	 både	 den	
som	vill	bygga	och	de	som	ser	över	tillstånd	
kan	vända	sig	till	samma	part.	
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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.	 Utöver	 detta	
krävs	 en	 översyn	 av	 kommunens	
byggregler	 och	 ett	 borttagande	 av	
kostsamma	särkrav	som	går	utöver	kraven	
i	PBL	och	boverkets	regler.		
	
Underlätta	för	bostadskarriär	 i	ekonomiskt	
resurssvaga	 områden.	 För	 att	 underlätta	
för	 en	 bostadskarriär	 i	 också	 ekonomiskt	
resurssvaga	 områden	 vill	 Moderaterna	
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	
äganderätt.				
	
Högre	 byggnader	 som	 norm.	Malmö	 bör	
införa	en	arbetsprincip	att	uppmuntra	fler,	
snarare	 än	 färre,	 våningsplan	 vid	
bostadsbyggnation.		
	

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,	 d.v.s.	 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	 förkorta	 handläggningstider	 för	 planprocesser	 och	 bygglov,	 samt	 att	 öka	

servicen	och	tillgängligheten,	
	
att	 aktivt	arbeta	för	förenklade	byggregler	och	slopade	kostsamma	särkrav,	
	
att	 utöka	 samverkan	 mellan	 kommun,	 näringsliv	 och	 invånare	 för	 att	 ta	 fram	

lösningar	 som	 kan	 leda	 till	 sänkta	 byggkostnader	 och	 matcha	 malmöbornas	
behov,	
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att	 medge	 förtätning	 även	 på	 höjden	 och	 uppmuntra	 till	 högre	 byggnader	 på	
centrala	tomter,	särskilt	i	kollektivtrafiknära	lägen,	

	
att	 tillsammans	med	 tekniska	 nämnden	 verka	 för	 en	mer	 transparent	markpolitik	

och	uppmuntra	många	aktörer	och	anbudsgivare,	
	
att	 tillsammans	med	övriga	berörda	nämnder	och	organ	införa	en	samlad	enhet	för	

byggnation,		
	
att	 delegera	möjligheten	till	beviljande	av	bygglov	till	ansvariga	tjänstemän	men	ej	

möjligheten	att	besluta	om	avslag,	
	
att	 aktivt	arbeta	för	blandad	bebyggelse	med	större	variation	av	upplåtelseformer,	
	
att	 tillsammans	med	tekniska	nämnden	snarast	öka	planläggningen	av	mark	till	gagn	

för	företag	och	företagande,	
	
att																		 kraftigt	öka	exploateringsgraden	vid	förtätningsobjekt	bland	annat	genom	högre	

byggnader	i	exempelvis	Malmös	innerstad.			
	
	

Miljö	
	
Miljöarbetet	 i	 Malmö	 skall	 och	 måste	
genomsyra	 hela	 Malmö	 stad.	
Miljöförvaltningen	 ska	 i	 kraft	 av	 sin	
kompetens	 öka	 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.	
	
En	attraktiv	stad	uppnås	genom	en	god	och	
trygg	boende-	och	stadsmiljö.		Miljöarbetet	
i	 staden	 skall	 präglas	 av	 att	 prioritera	
arbetet	 med	 hälsoskydd	 för	 Malmös	
invånare.	Möjliga	 källor	 som	 luft-,	 vatten-	
och	 bullerföroreningar	 skall	 kartläggas,	
analyseras	och	förebyggas.	
	
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.	 Därför	 vill	 vi	 snabba	 på	
arbetet	 med	 att	 fasa	 ut	 alla	 giftiga	
kemikalier,	 hormonstörande	 ämnen	 och	
mikroplaster	 från	 alla	 kommunala	
verksamheter.	
	
Projekt	kring	malmöbornas	hälsa	och	ökad	
hållbarhet	 skall	 prioriteras.	
Miljöförvaltningen	 söker	 aktivt	 efter	 att	
medverka	 i	 olika	 typer	 av	 projekt.	 De	
projekt	 som	 söks	 och	 genomförs	 behöver	
ses	 över	 för	 att	 i	 större	 utsträckning	 vara	
till	 nytta	 för	 malmöborna.	 Projekt	 utifrån	
malmöbornas	 hälsa	 ska	 prioriteras	
tillsammans	 med	 projekt	 för	 ökad	
hållbarhet	i	staden.		
	
Bygg	 solpaneler	 på	 kommunens	 egna	
byggnader.	Staden	äger	och	förvaltar	i	dag	
en	 stor	 del	 av	 stadens	 fastigheter.	
Moderaterna	vill	se	att	staden	tar	en	aktiv	
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plan	 för	 att	 bygga	 solpaneler	 på	 taken	 av	
kommunens	ägda	fastigheter.	Allt	i	arbetet	
med	att	 värna	malmöbornas	 skattepengar	
genom	 kostnadseffektiva	 solpaneler	
samtidigt	som	Malmö	blir	en	grönare	stad.		
	
Fler	 laddstolpar.	 Malmö	 Stad	 ska	 inom	
ramen	 för	 sitt	 parkeringsbolag	
tillhandahålla	 fler	 parkeringsplatser	 som	
förses	 med	 laddstolpar	 för	 el-bilar.	 För	
dessa	platser	skall	en	något	högre	p-avgift	
tas	 ut	 för	 att	 kompensera	 för	 den	 högre	

servicenivån,	samtidigt	som	det	motverkar	
att	 parkeringsplatsen	 används	 av	 icke-
elbilar.	
Ett	 renare	Malmö.	Malmö	ska	vara	en	 ren	
stad.	Moderaterna	 vill	 arbeta	 för	minskad	
nedskräpning,	 genom	 att	 ta	 krafttag	 mot	
de	som	skräpar	ner.	Fler	soptunnor	måste	
på	plats	över	hela	staden.	Ordningsstadgan	
måste	efterlevas	och	insatser	vidtas	för	att	
så	ska	ske.	Malmö	stads	kanaler	är	idag	en	
stor	soptipp.	Kanalerna	måste	rensas	upp.		

	
	
Vi	föreslår	därför	kommunfullmäktige	besluta	uppdra	åt	miljönämnden	
	
att	 prioritera	arbetet	med	att	identifiera	och	förebygga	hälsorisker,	
	
att	 snabba	 på	 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	 i	samråd	med	tekniska	nämnden	och	Malmö	stads	parkeringsaktiebolag	utreda	

möjligheten	 att	 tillhandahålla	 fler	 parkeringsplatser	 som	 förses	 med	
avgiftsfinansierade	laddstolpar,		

	
att		 i	samråd	med	tekniska	nämnden	omgående	påbörja	ett	arbete	för	att	rensa	upp	

stadens	kanaler.		
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Trafik	
	
Malmö	 stads	 befintliga	 infrastruktur	
behöver	 användas	 på	 ett	 effektivare	 sätt.	
Allt	i	ett	Malmö	där	bilen	ska	kunna	samsas	
med	 cyklister	 och	 fotgängare.	 Om	 fler	
invånare	 av	 egen	 vilja	 och	 genom	det	 fria	
valet	 skulle	 välja	 ett	 alternativ	 till	 bilen	
skulle	 belastningen	 på	 vårt	 vägnät	minska	
och	 öka	 framkomligheten	 för	
kollektivtrafiken	men	också	 för	de	 i	behov	
av	 bilen	 som	 sitt	 transportmedel	 för	
vardagen	och	 i	arbetet.	För	det	behövs	en	
fungerande	och	utbyggd	kollektivtrafik	och	
ökade	möjligheter	 till	 användning	av	 cykel	
som	 färdmedel.	 Om	 Malmö	 ska	 leva	 upp	
till	 målsättningen	 att	 vara	 en	 stad	 som	
satsar	på	kollektivtrafiken	måste	dessutom	
busstrafiken	 i	 många	 av	 Malmös	
ytterområden	 förbättras.	 Vissa	 områden	
saknar	 fortfarande	 direktlinje	 till	 sin	
huvudort	med	tandläkare,	vårdcentral	och	
affärer.		
	
Öka	 framkomligheten	 för	 fotgängare	 och	
cyklister.	Malmö	skall	även	fortsatt	vara	en	
stad	där	 förbättringar	 för	stadens	cyklister	
prioriteras	 genom	 satsningar	 på	 fler	 och	
säkrare	 cykelbanor	 och	 trafikövergångar.	
Stadens	 cyklister	 och	 bilister	 måste	 till	
största	 möjliga	 mån	 skiljas	 åt	 genom	 fler	
direkta	cykelvägar.	Staden	är	 i	stort	behov	
av	 fler	 inhängande	 och	 övervakade	
cykelparkeringar.	 En	 lösning	 kan	 vara	 att	
privata	 aktörer	 mot	 en	 avgift	 förser	
malmöborna	med	möjligheten.		
	
Utveckla	 kollektivtrafiken	 på	 dagen	 och	
natten.	 För	 att	 underlätta	 för	
kollektivtrafikresenärerna	 vill	 vi	 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,	dvs.	att	
de	stannar	vart	som	helst	längs	sin	rutt	för	
att	 öka	 tryggheten	 och	 minska	 avståndet	
mellan	busshållplats	och	hem.	
	
Satsning	 på	 billigare	 busstrafik	 för	 äldre.	
För	 att	 bryta	 ofrivillig	 ensamhet	 och	
isolering	 hos	 äldre	 genomförs	 en	 kraftig	
satsning	på	att	äldre	ska	få	åka	billigare	på	
bussar	i	stadstrafik		
	
Bygg	 fler	 knutpunkter	 och	
infartsparkeringar.	 Många	 av	 stadens	
invånare	 och	 de	 som	 arbetspendlar	 in	 till	
Malmö	 varje	 dag	 vill	 ges	 möjligheter	 att	
minska	bilanvändandet.	Dessa	måste	dock	
vara	 lätthanterade	 och	 tillgängliga	 för	 att	
de	ska	användas.	Ett	 led	 i	arbetet	med	att	
minska	 vägtrafiken	 är	 att	 göra	 det	möjligt	
att	byta	från	bil	och	cykel	till	kollektivtrafik	
genom	att	bygga	s.k.	knutpunkter	där	man	
bygger	 samman	 stadens	 kollektivtrafik	
med	övervakade	bil-	och	cykelparkeringar.	
Dels	 kan	 detta	 ske	 i	 stadens	 centralare	
delar	med	 ökat	 fokus	 på	 cykel	men	 också	
kombinerat	med	fler	infartsparkeringar	för	
arbetspendlarna	 till	 och	 från	Malmö	 samt	
dess	ytterområden.		
	
Inför	differentierade	hastighetsgränser.	För	
att	 få	 en	 större	 acceptans	 för	 gällande	
hastighetsgränser	 bör	 dessa	 vara	
anpassade	 till	 trafikbehovet	 och	 till	
gatornas	 kapacitet.	 Vi	 vill	 därför	 införa	
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differentierade	 hastighetsgränser,	 30	 vid	
skolor,	 40	 i	 bostadsområden	 och	 centrala	
delar	 i	 hela	 kommunen,	 50	 på	 lämpliga	
större	gator	och	60	på	in-	och	utfartsleder,	
samt	90	på	hela	 inre	ringvägen,	även	dess	
förlängning	förbi	Malmömässan.	
	
Olika	 typer	 av	 fartregelring.	 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.	
	
Samordnade	 vägarbeten.	 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.		
	
Fri	parkering	på	lördagar	i	centrala	Malmö.	
För	 att	 underlätta	 för	 malmöborna	 att	
besöka	affärerna	i	centrala	staden,	föreslår	
vi	 att	 den	 avgiftsbelagda	 gatuparkeringen	
på	 lördagar	 ska	 ersättas	 med	 fri,	
tidsbegränsad	 parkering	 med	 krav	 på	 P-
skiva.	 Samtidigt	 vill	 vi	 ta	 bort	 avgiften	 på	
vardagar	mellan	18–20	på	alla	de	gator	där	
den	 visat	 sig	 inte	 behövas	 för	 att	 uppnå	
omsättning	på	parkeringsplatserna.		
	
Avskaffa	 städparkeringen.	 Vi	 vill	 också	
snarast	 avskaffa	 den	 så	 kallade	
städparkeringen	 som	 endast	 leder	 till	 att	
ett	antal	fordon	vid	varje	städtillfälle	får	en	
felparkeringsavgift	 –	 men	 gatan	 blir	 ändå	
inte	 städad	 eftersom	 fordonet	 som	 var	
felparkerat	står	kvar	på	gatan.		
	
Minska	stadens	bilköer	av	miljöskäl.	Det	är	
inte	 minst	 av	 miljöskäl	 viktigt	 att	 minska	
köer	och	ta	bort	den	så	kallade	söktrafiken.	
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.	 Vi	 vill	
också	 pröva	 enkelriktningar	 av	 parallella	
gator	för	att	öka	framkomligheten	både	för	
kollektivtrafik	och	för	privatfordon.	

	
	
Vi	föreslår	därför	kommunfullmäktige	besluta	uppdra	åt	tekniska	nämnden		
	
att		 införa	rabatterad	kollektivtrafik	för	äldre,	
	
att	 se	över	möjligheten	till	fler	inhägnande	och	övervakade	cykelparkeringar	genom	

att	privata	aktörer	ges	möjligheten	att	förse	malmöborna	med	dessa,		
	
att	 i	 samverkan	med	 Skånetrafiken	 tillse	 att	 väsentligt	 fler	 hållplatser	 förses	med	

realtidsskyltar,		
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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	 infartsparkeringar	 vid	 stadens	

ytterområden	samt	infarter	med	fokus	på	cykel,	bil	och	kollektivtrafik,	
	
att		 i	ökad	omfattning	införa	differentierade	hastighetsgränser,	
	
att		 utöka	 försöken	 med	 farthinder	 som	 bara	 aktiveras	 om	 någon	 bryter	 mot	

gällande	hastighetsgränser,	
	
att		 införa	 fri	 korttidsparkering	 med	 p-skiva	 på	 lördagar	 i	 centrum	 och	 vid	

handelsgator,	samt	att	redovisa	de	ekonomiska	konsekvenserna	därav,	
	
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,		
	

Hemlöshet	
	
Det	 är	 ingen	 lösning	 på	
hemlösproblematiken	 att	 kommunen	
förstör	 bostadsrättsmarknaden	 genom	 att	
köpa	upp	bostadsrätter	och	hyra	ut	dem	 i	
andra	 hand.	 Genom	 andrahandsuthyrning	
av	 en	 bostadsrättslägenhet	 blir	 det	 också	
tydligt	 för	alla	 i	bostadsrättsföreningen	att	
den	boende	är	en	person	 som	 inte	kan	 få	
en	bostad	på	egna	meriter,	vilket	kan	göra	
ett	 för	 den	 enskilde	 stort	 problem	 än	
större.	
	
I	 stället	 borde	 vi	 ta	 lärdom	 av	 Boverkets	
rapport	 2016:16	 som	 presenterar	 hur	
andra	länder	och	städer	gjort	för	att	redan	

när	 nya	 bostadsområden	 byggs	 också	
planera	in	sociala	bostäder	på	ett	sätt	som	
inte	hänger	ut	någon,	utan	 i	 stället	blir	en	
positiv	lösning	på	problemet.	
	
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.	
Socialdemokraternas	 passivitet	 leder	 bara	
till	 större	 problem	 och	 att	 resurser	 som	
kunde	gått	till	välfärden	går	till	hotellnätter	
för	hemlösa.		
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En	 majoritet	 av	 de	 hemlösa	 är	
ensamstående	 och	 män.	 Det	 är	 då	 inte	
hållbart	 att	 erbjuda	 dessa	 hotellnätter	
Istället	 bör	 Malmö	 stad	 se	 över	
möjligheterna	 att	 införa	 boenden	 för	
hemlösa	ensamstående	i	andra	kommuner	
där	 kostnaderna	 är	 lägre.	 Exempelvis	
socialdemokratiskt	 styrda	 Göteborg	 har	
infört	en	sådan	modell.		
	
Beräkningar	 genomförda	 med	 grund	 i	
statistik	 från	 Stadshuset	 visar	 att	 Malmö	
hade	 kunnat	 spara	 mellan	 80	 till	 100	
miljoner	 kronor	 på	 att	 välja	 andra	
boendeformer	än	hotell.		
	

	
	
När	 insatserna	 ovan	 genomförs	 skapas	
också	 förutsättningar	 för	att	 införa	bostad	
först	på	riktigt.	Vi	kan	då	fastslå	att	en	egen	
bostad	är	en	rättighet	som	vi	kan	leva	upp	
till.	 Modellen	 finns	 i	 storstäder	 över	 hela	
världen	och	numera	i	flera	svenska	städer.	
Rätten	till	en	egen	bostad	ska	inte	villkoras	
av	 medverkan	 i	 behandlingar	 eller	 dylikt.	
Däremot	erbjuds	missbrukare	frivilligt	stöd	
i	bostaden.	Modellen	förespråkas	av	Lunds	
Universitets	forskare	på	Socialhögskolan.		
	

	
Vi	föreslår	därför	kommunfullmäktige	besluta	uppdra	åt	kommunstyrelsen	
	
att	 utreda	 hur	 Malmös	 kommunala	 förvaltningar	 kan	 samverka	 så	 att	 sociala	

insatser,	 bygglov	 och	markförsäljningar	 hanteras	 gemensamt	 i	 kontakten	med	
MKB	och	privata	byggaktörer,		

	
att	 utreda	 hur	 konceptet	 bostad	 först	 kan	 utökas	 i	 Malmö	 som	 ett	 koncept	 som	

fungerar	 förvaltningsövergripande	 och	 som	 genomsyrar	 alla	 insatser	 mot	
hemlöshet,	

	
att		 i	samråd	med	tekniska	nämnden	införskaffa	kostnadseffektiva	boenden	i	andra	

kommuner	 att	 fungera	 som	 boenden	 för	 ensamstående	 vuxna,	 istället	 för	
dagens	hotellrum,	

	
att	 med	 stöd	 av	 erfarenheterna	 i	 Boverkets	 rapport	 2016:16	 återkomma	 till	

kommunfullmäktige	med	 förslag	 på	 hur	 sociala	 lägenheter	 ska	 kunna	 byggas	 i	
Malmö.		
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8.	Ekonomi	
	
Trots	 att	 Sverige	 är	 inne	 i	 en	 tillfällig	
högkonjunktur,	 stärkt	 av	 höga	 offentliga	
utgifter	 och	 nollräntepolitik,	 nås	 inte	
tillväxten	 Malmö	 i	 den	 mån	 som	 önskas.	
Trots	stigande	skatteunderlag	och	växande	
ekonomi	 väntas	 kostnaderna	 öka	 med	 i	
genomsnitt	 1,2	 procent	 per	 år	 för	
planperioden	 2019	 till	 2023.	 Omkring	 var	
fjärde	 krona	 i	 offentliga	 utgifter	 i	 Malmö	
finansieras	från	en	annan	kommun.		
	
Det	är	glädjande	att	ekonomin	ser	ut	att	gå	
bra	 och	 kommunens	 budgetavvikelse	 för	
en	 gångs	 skull	 är	 positiv.	 Det	 positiva	
resultatet	 kan	 samtidigt	 till	 största	 delen	
förklaras	 av	 lägre	 tillfälliga	 kostnader,	
snarare	 än	 effektiviseringar,	 och	 att	
kommunens	 intäkter	 ökat	 av	
fastighetsförsäljningar.	Med	andra	ord	har	
ingenting	 av	 kommunens	 ekonomi	
egentligen	förbättrats,	problemet	har	bara	
skjutits	på	framtiden.			
	
Till	 detta	 varnar	 det	 oberoende	
konsultbolaget	 PWC	 för	 en	 oroväckande	
kostnadsutveckling	inom	Malmö	och	pekar	
på	att	om	inte	omfattande	effektiviseringar	
genomförs	 så	 tvingas	 kommunen	 till	
skattehöjningar	 på	 över	 6	 kronor	 till	 år	
2030.	
	

	
Utöver	 behovet	 av	 kostnadseffektivisering	
av	 verksamheten	 kommer	 riskerna	 med	
den	 globala	 konjunkturen.	 Så	 väl	 Malmös	
tillväxtföretag	 som	 besöks-	 och	
restaurangnäring	 är	 utsatta	 för	 snabba	
negativa	 effekter	 av	 konjunkturen.	 En	
konjunkturnedgång	 som	 spås	 ske	 redan	
inom	några	år	under	kontrollerade	 former	
men	osäkra	omvärldsfaktorer	riskerar	 leda	
till	 en	 mer	 omfattande	 nedåtfas,	 något	
som	 riskerar	 att	 slå	 särskilt	 hårt	 mot	
Malmös	ekonomi.		
	
Dessa	 faktorer	motiverar	så	väl	högt	ställa	
effektiviseringskrav	 som	 ett	 högre	
sparande.	 Socialdemokraterna	 i	 Malmö	
väljer	istället	att	ge	nämnder	som	uppvisar	
underskott	för	2017	hela	2018	på	sig	till	att	
täcka	 sina	 underskott	 –	 en	 ekonomisk	
slösaktighet	 som	 skulle	 fått	
socialdemokrater	 från	 för	 att	 vända	 sig	 i	
graven.		
	
För	 att	 säkra	 jobb	 och	 välfärd	 vid	 nästa	
konjunkturnedgång	 föreslås	 ett	 högre	
sparande	 än	 Socialdemokraterna	 för	 2018	
på	1,5	%	följt	av	2	%	sparande	år	2019.	
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Det	ska	löna	sig	att	arbeta	i	Malmö	
Den	främsta	orsaken	till	Malmös	utbredda	
utanförskap	 är	 att	 det	 saknas	 tillräckliga	
drivkrafter	för	att	arbeta.	Det	lönar	sig	mer	
at	 ligga	kvar	 i	 sängen	än	att	 gå	 till	 jobbet.	
Främst	 är	 förklaringen	 att	 Malmö	 betalar	
ut	 generösa	 bidrag	 utan	 krav	 på	
motprestation.	 Men	 en	 ytterligare	
förklaring	 går	 att	 finna	 i	 att	 skatten	 på	
arbete	 är	 hög	 jämfört	 med	 andra	
kommuner.		
	
En	stad	som	bygger	på	arbete	måste	därför	
också	 belöna	 arbetets	 värde.	 Varje	
morgon,	 dag	 och	 natt	 går	 tusentals	
sjuksköterskor,	 poliser,	
datorspelsutvecklare,	 lärare,	 ingenjörer	
och	 restaurangarbetare	 till	 jobbet.	 För	 att	
få	 varandras	 vardag	 att	 både	 fungera	 och	
fyllas	 av	 innehåll.	 I	 Malmö	 behöver	 vi	
varandra	 och	 alla	 som	 arbetar	 bygger	 vår	
stad.		

	
Därför	bör	Malmö	kommun	sträva	efter	att	
sänka	 skatten	 för	att	öka	drivkrafterna	att	
arbeta	 och	 för	 att	 visa	 moraliskt	 att	 den	
som	 jobbar,	 den	 förtjänar	 samhällets	 stöd	
och	tack	–	inte	högre	skatter	för	att	betala	
den	som	hellre	stannar	hemma.		
	
Därför	behöver	Malmös	skatter	sänkas.	Att	
sänka	 breda	 inkomstskatter	 är	 kostsamt	
och	 en	 ansvarsfull	 hushållning	 med	
resurser	 kräver	 att	 skattesänkningar	 ej	
genomförs	 utöver	 det	 ekonomiska	
utrymme	som	finns.		
	
Med	 anledning	 av	 detta	 föreslår	 vi	 en	
skattesänkning	 motsvarande	 20	 öre,	 från	
dagens	 21,24	 till	 21,04	 procents	
kommunskattesats.	 Det	 är	 inget	 jättesteg	
och	det	är	inget	systemskifte	–	men	det	är	
en	 liten	 men	 viktig	 signal	 till	 alla	 som	
arbetar	 i	Malmö	 –	 att	 ert	 arbete,	 det	 ska	
löna	sig.		

	
Vi	föreslår	därför	kommunfullmäktige	besluta	
	
att	 skattesatsen	för	kommunalskatt	i	Malmö	stad	sänks	med	20	öre	för	2018,		
	
att	 fastställa	 kommunens	 mål	 om	 årligt	 resultat	 av	 skatteintäkter,	 generella	

statsbidrag	och	utjämning	till	1,5	procent	för	2018,		
	
att	 pris-	 och	 löneökningsfaktorn	 i	 driftbudgeten	 för	 utbildningsnämnderna,	

arbetsmarknads-	 och	 socialnämnden,	 valnämnden,	 Fritidsnämnden,	 Nämnden	
för	 hälsa,	 vård	 och	 omsorg	 samt	 Funktionsstödsnämnden,	 fastställs	 till	 2,7	
procent,		

	
att	 pris-	 och	 löneökningsfaktorn	 i	 driftbudgeten	 för	 övriga	 nämnder	 och	

förvaltningar	 fastställs	 till	 ett	 effektiviseringskrav	 vilket	 innebär	 att	
verksamhetens	budget	ej	indexeras	upp.		
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9.	Gemensamma	fullmäktigemål	från	Moderaterna	och	Liberalerna	för	
2018–2022	
	
	

1. Topp	10	i	Sverige	avseende	företagsklimat			
Malmö	 har	 potential	 att	 bli	 Sveriges	 bästa	 företagskommun.	 Genom	 satsningar	 på	 bättre	
service,	mindre	byråkrati	och	snabbare	tillståndsprocess	kommer	Malmö	ta	tydliga	steg	i	rätt	
riktning.		

	
2. Ökad	trygghet	i	hela	Malmö		

I	 alla	delar	av	vår	 stad	har	människor	 rätt	att	 få	känna	 sig	 trygga.	 Idag	 ser	vi	 istället	hur	de	
kriminella	 tar	 över	 våra	 stadsdelar.	 Det	 är	 en	 fullständigt	 oacceptabel	 utveckling	 som	 fått	
fortgå	alldeles	för	länge.	Alliansen	i	Malmö	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.		
	
	

3. Ingen	elev	ska	lämna	skolan	i	Malmö	utan	gymnasiebehörighet		
Skolan	är	språngbräda	till	ett	självständigt	liv	för	varje	ung	Malmöbo.	Men	förutsättningarna	
är	 olika	 för	 varje	 individ,	 det	 viktigt	 att	 skolan	 arbetar	 bättre	 på	 att	möta	 enskilda	 elevers	
behov.	 Därför	 satsar	 vi	 särskilt	 på	 skolan	 i	 Malmö	 genom	 både	 ökat	 stöd	 och	 insatser	 för	
ordning	och	reda.		

	
4. Inför	valfrihet	i	hela	välfärden	

Välfärden	i	Malmö	ska	vara	av	högsta	kvalitet.	Vård	och	omsorg	ska	utformas	med	respekt	för	
den	enskildes	värdighet,	önskemål	och	val.	Den	som	behöver	samhällets	stöd	som	mest	ska	
aldrig	 behöva	oroa	 sig	 över	 att	 inte	 få	 hjälp.	 Behoven	 ska	 stå	 i	 centrum.	 I	 den	mån	du	 är	 i	
behov	av	insatser	bör	du	själv	få	bestämma	när	de	ska	utföras	och	av	vem.		
	

5. Färre	i	utanförskap	än	riksgenomsnittet		
Malmö	består	av	tusentals	människor	som	inte	vill	något	annat	än	jobba	men	som	i	dag	är	fast	
i	ett	 långvarigt	bidragsberoende.	Det	ska	 löna	sig	att	utbilda	sig	och	göra	rätt	 för	sig.	Skärpt	
kontroll	av	utbetalningar	av	ekonomiskt	bistånd	leder	till	både	fler	i	arbete	men	också	ökade	
resurser	till	välfärdens	kärna.	Malmö	kommun	är	en	av	de	kommuner	i	Sverige	som	betalar	ut	
högst	och	mest	generösa	summor	i	ekonomiskt	bistånd	i	Sverige.		

	
6. Minst	95%	av	alla	äldre	ska	vara	nöjda	med	sin	äldreomsorg	

Stadens	äldre	ska	ha	möjlighet	att	påverka	sin	egen	vardag.	Behoven	är	olika	och	genom	att	
möta	individer	utifrån	deras	förutsättningar	och	önskningar	är	vägen	för	stärkt	omsorg.	Det	är	
först	då	vi	uppnår	en	högre	nöjdhet	av	Malmös	äldreomsorg.	
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7. 2	%	ekonomiskt	sparande	senast	2022	
Malmös	ekonomi	bör	präglas	av	att	varje	skattekrona	ger	mesta	möjliga	välfärd.	Slöseri	med	
skattemedel	måste	bort	och	kvalitén	höjas.	Samtidigt	behöver	staden	rusta	för	att	även	kunna	
stå	stark	under	sämre	tider.	Därför	bör	kommunens	sparande	öka	till	2	procent	senast	2022.		
	
Vi	föreslår	kommunfullmäktige	besluta	
	
att	 anta	 följande	 gemensamma	 (M)	 och	 (L)	 mål	 för	 kommunens	 verksamhet	 för	

åren	2018–2022.	
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10.	Moderaternas	förslag	till	budget	för	2018	
	
	

Budget	2018 BAS Index	% Index	kr Demografi Föreslagna		förändringar KB	2018

Kommunfullmäktige 24	565 0,00% 0 0 24	565
Revision 11	332 0,00% 0 0 11	332
Valnämnd 1	344 0,00% Valår	2018 10	200 11	544
Förtroendenämnd 1	248 0,00% 0 0 1	248
Överförmyndarnämnd 24	130 0,00% 0 0 24	130
Kommunstyrelse 602	553 0,00% 0 Trygghetspaket 60	000 662	553
Servicenämnd -278	104 0 Skärpta	rutiner	vid	inhyrning	av	lokaler -5	000 -283	104
Fastighetskontor 10	285 0,00% 0 0 10	285

-172	705 Exploateringsvinster	2018 -200	000 -372	705
Gatukontor 890	026 0,00% 0 0 890	026
Miljönämnd 65	373 0,00% 0 0 65	373
Stadsbyggnadsnämnd 79	921 0,00% 0 Snabbhandläggning	bygglov	skolbyggnader 1	000 80	921

29	158 Bostadsanpassningsbidrag 29	158
Gymnasie-	och	vuxenutbildningsnämnd 1	585	757 2,70% 42	815 14	800 Totalt gymnasium och vuxenutbildning 21	000 1	664	372

Yrkes-SFI 7	000
Uttalsträning	vid	rekrytering	 5	000
Yrkeshögskola 5	000
Spetsutbildningar	inom	matematik	och	programmering 4	000

Grundskolenämnd 3	908	202 2,70% 105	521 197	100 Totalt	grundskola 58	700 4	269	523
Budgetprop	2018: 8	700
Speciallärare	och	lärarassistenter 20	000
Kunskapsbonus 30	000

Förskolenämnd 2	714	121 2,70% 73	281 26	800 Totalt förskola 55	000 2	869	202
Öppen	förskola	med	SFI 5	000
Satsning	förskolelärarlöner 50	000

Kulturnämnd 476	358 0,00% 0 5	800 0 482	158
Fritidsnämnd 521	219 2,70% 14	073 0 535	292
Nämnd	för	hälsa,	vård	och	omsorg 2	940	918 2,70% 79	405 -16	360 Totalt äldre och omsorg 75	000 3	078	963

Billigare	kollektivtrafik	för	äldre 20	000
Hemtjänstsatsning	kvalitet	och	valfrihet 60	000
Volontärcentrum	äldre 5	000
Effektiviseringskrav	administration -10	000	

Funktionsstödsnämnd 1	631	557 2,70% 44	052 14	859 Totalt	funktionsstöd 2	200 1	692	668
Arbetskläder 6	600
Effektiviseringskrav	administration -10	000	
Ökad	ersättning	för	daglig	verksamhet 5	600

Arbetsmarknads-	och	socialnämnd 1	413	394 2,70% 38	162 31	512 Totalt	arbetsmarknad	och	social -5	000 1	478	068
Budgetprop	2018	Spelmissbruk 500
Reformerat	JobbMalmö -40	000
Samlad	integrationsplattform 10	000
Sommarjobb-	och	studentmedarbetare 4	000
Förstärkning	för	ordning	och	reda	i	bidragssystemen 30	000
Bonussystem	socialtjänst 5	000
Inkubator	för	välfärdsföretagare 5	000
Utökad	uppsökandeverksamhet 2	000
Flyktingpaus -11	500
Effektiviseringskrav	administration -10	000	

Hemlöshet 402	272 2,70% 10	861 4	704 Kostnadseffektiva	hemlöshetslösningar -84	000 333	837
Ekonomiskt	bistånd 978	924 2,70% 26	431 15	336 Totalt ekonomiskt bistånd -323	500 697	191

Skärpta	aktivitetskrav	och	sänkta	bidrag -308	000
Etableringslån -8	000
Inget	ekonomiskt	bistånd	till	illegala	migranter -7	500

Statsbidrag	flyktingar -269	000 -269	000
Hamnanläggningar -16	186 0 -16	186
KS	anslag 75	221 0,00% 0 32	023 Budgetprop	2018	ej	fördelat	till	nämnder 3	700 110	944
Bolag	och	kommunalförbund 327	486 0,00% 0 Koncernbidrag	2018 -112	000 215	486
Skatteintäkter	och	generella	statsbidrag -19	069	847 0 Sänkt	skatt	20	öre 126	000 -18	943	847
Personalförsäkringar		&	pensioner 525	614 0 0 525	614
Internbank -347	559 0 0 -347	559
Gemensamma	anläggningar 20	048 541 0 20	589
Summa -891	747 435	178 326	574 0 -316	700 -447	359

Resultat	enligt	1,5	%	sparande -445	000
Utrymme	att	fördela -2	359




