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Det du just nu håller i din hand är Vänsterpartiet 
Malmös kommunalpolitiska program. Vi är stolta 
över att kunna presentera ett stort antal förslag för 
att göra Malmö till en öppen och solidarisk stad 
där alla ska kunna känna hopp inför framtiden.

Malmö är en fantastisk stad på många sätt. Här bor människor 
från över 170 olika länder. Malmö har storstadens puls men ock-
så småstadens lugn där människor hinner träffas. Föreningslivet 
är starkt och i vår stad ryms mycket engagemang och solidaritet. 
Men det finns också en baksida. Klyftorna är stora, fattigdomen 
breder ut sig och den strukturella rasismen hindrar människor 
från att leva fullt ut.  

Idag spelar det stor roll var du bor, vilken klassbakgrund du 
har, vad du heter i efternamn och vilket kön du tillhör för dina 

möjligheter i livet. Vi vill inte att det ska vara så. För oss är poli-
tikens grundläggande uppgift att utjämna klyftorna i samhället 
och skapa förutsättningar för alla människors rätt till frihet. 

Vänsterpartiet är ett socialistiskt, feministiskt och antira-
sistiskt parti på ekologisk grund. Vi tror på människans och 
politikens kraft att förändra. Samhället förändras genom att 
människor organiserar sig på samhällets alla arenor. Ditt enga-
gemang behövs oavsett om du väljer att organisera dig i ett parti 
eller i någon annan förening.

Vi vill gärna höra vad du tycker. 
Du når oss på 040-96 64 67 och  
malmo@vansterpartiet.se. 
 
På nätet: 
vmalmo.se, malmovanstern.blogspot.com eller 
på Facebook som Vänsterpartiet Malmö.

Malmö inte 
till salu
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1. Solidarisk välfärd, 
gemensamt ägande & 
rättvis fördelning
Vänsterpartiets visioner grundar sig på ett rättvist och jämställt 
Malmö. För att nå dit krävs en solidarisk finansiering av vår 
välfärd. Hela välfärden är idag underfinansierad, klassklyftorna 
och orättvisorna ökar. Vi vill vända den utvecklingen. Människors 
behov måste alltid gå före privat vinstintresse. Frihet för alla byggs 
bäst genom solidaritet och gemenskap.

VÄNSTERPARTIET  
ARBETAR FÖR ATT:
• Vår gemensamma välfärd bedrivs i offentlig regi.

• Välfärden ska finansieras solidariskt via skatten.

Vi ser inte malmöborna som kunder, utan som de verkliga 
ägarna av vår offentliga sektor.  I en stad där vänstern styr ska 
medborgaren ha inflytande över samhällsutveckling i stort och 
i smått.

En solidarisk välfärd bygger på att vi gemensamt betalar för 
allas rätt till välfärd. Denna ordning är under starkt hot idag. 
Skatteuttaget i landet har minskat med 245 miljarder från 2000 
till 2011. Detta motsvarar nästan en tredjedel av hela rikets 
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totala budget. Konsekvenserna av detta har du antagligen känt 
av. Har du barn så har du nog märkt att under samma period har 
barngrupperna på förskolan blivit 25 procent större och att det 
nu går tre gånger fler barn per anställd på fritids.

Den borgerliga regeringen har år efter år avstått från att räk-
na upp anslagen till kommunerna, som står för en huvudpart av 
samhällets välfärd, trots att löner och priser höjs och befolkning-
en ökar. Detta gör det svårt för kommunerna att upprätthålla en 
bra välfärd. I Malmö har vi trots detta räknat upp budgeten till 
våra välfärdsverksamheter.

Eftersom vi är det parti som vill bygga ut och utveckla den 
offentliga välfärden är vi också det parti som tydligast värnar 
malmöbornas gemensamma ekonomi och arbetar för att varje 
skattekrona ska hamna där den hör hemma. Därför är vi för en 
höjd skatt som går till en bättre välfärd och därför vänder vi på 

varenda krona1. Vi är emot höga chefslöner, för många chefsled, 
skrytbyggen och alkohol på skattebetalarnas bekostnad2.

Vänsterpartiet är emot vinster och girighet, istället vill vi se 
en solidarisk välfärd där våra skattepengar går till välfärd och 
inte enskilda riskkapitalisters vinster. I Vänsterpartiets Malmö 
vill vi att vi äger våra välfärdsinrättningar tillsammans. Om våra 
skattepengar inte försvinner i vinster har vi råd med en offent-
lig god välfärd som rymmer olika alternativ. Vi vill ha reella val; 
möjlighet att välja innehåll, pedagogik och omsorg. Därför vill 
vi återkommunalisera en stor del av den välfärd som idag ligger 
i privata händer3.

En bra välfärd bygger på att det finns tillräckligt med per-
sonal och att de har goda arbetsförhållanden. Trygga jobb ger 
bättre välfärd för alla – svårare än så är det inte. I Vänsterpartiets 
Malmö har alla trygga anställningar och en lön det går att leva på.

1. Höjd skatt med 10 öre för att öka resurser-
na till skolan och förskolan med 50 miljoner, 
dessutom avsattes ytterligare 50 miljoner till 
förskole- och skolverksamheten, vilket ger en 
kvalitetsökning på 100 miljoner per år.

2. Vänsterpartiet Malmös parlamentariker drick-
er inte alkohol på skattebetalarna bekostnad.

3. Vi är i den politiska majoriteten överens om 
att vid varje ny upphandling ska det prövas om 
verksamheten kan tas tillbaka till offentlig regi, 
t.ex. har städningen av Centrums förskolor och 
skolor återkommunaliserats. Det blev både 
billigare och bättre.

Skatter & offentlig välfärd
l Regeringen har under sina åtta år vid makten sänkt skatten och sålt 
ut våra gemensamma tillgångar till vrakpris. Detta har gjort oss alla 
fattigare och resulterat i en mycket sämre välfärd. Det har också ökat 
klassklyftorna i samhället.

De tio rikaste procenten har fått 79 000 kronor mer i plånboken 
medan de tio procent som har lägst inkomster har mindre i dag än de 
hade 2006. Inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män har också 
ökat med drygt 1 500 kronor per månad.

Skatteuttaget har minskat med 245 miljarder mellan 2000 – 2011. 
Det märks i välfärden: 25 procent större barngrupper i förskolan idag 
än 1985 och tre gånger så många barn per anställd som 1980. De 
som är över 80 år som får offentligt finansierad äldrevård har minskat 
från 62 till 37 procent. 100 000 personer har gått ner i arbetstid för att 
ta hand om äldre anhöriga. 

Regeringen smygsparar 15 miljarder varje år på vår välfärd genom 
att inte räkna upp statsbidrag, a-kassa, barnbidrag, sjukpenning med 
inflationen. De generella försäkringssystemen urholkas år från år.

Riksrevisionen visar att staten har förlorat miljardbelopp på att 
sälja ut statliga företag för billigt. 

SCB:s beräkningar visar att vinsten i privata välfärdsföretag är 
nästan dubbelt så hög som i annat företagande. 8,7 miljarder av våra 
skattekronor beräknas gå till vinst. Pengar som motsvarar 22 000 
undersköterskor.

Dagens skattesänkningar resulterar i sämre välfärd idag men 
framförallt sker det på bekostnad av morgondagens vård, skola och 
omsorg. Reformutrymmet är slut och Konjunkturinstitutet spår att 
nästa mandatperiod väntar antingen skattehöjningar, nedskärningar 
eller slopat överskottsmål. Antagligen en kombination. 
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2. Ett socialistiskt, 
feministiskt & grönt 
Malmö fritt från rasism
Vi lever i ett patriarkalt klassamhälle där  
klyftorna ökar och jordens resurser utarmas. 
Vi ser orättvisorna och vill göra något åt dem. 
Vår vision är ett Malmö där din bakgrund 
eller ditt kön inte ska spela roll för vilka  
möjligheter du får i livet.

VÄNSTERPARTIET  
ARBETAR FÖR ATT:
• Resurser ska fördelas efter behov.

• Det anställs fler i välfärden.

• Kommunen ska aktivt arbeta med att avslöja och agera 
mot diskriminering i sin egen verksamhet. 

• Kommunen ska stödja organisationer som arbetar mot 
diskriminering och de som organiserar rasifierade grupper 
samt inrätta ett bidrag för kvinnors organisering.

• Malmö ska vara en fristad för papperslösa.

• Malmö ska ligga i framkant i kampen för ett ekologiskt 
hållbart samhälle, och visionen om ett grönt socialistiskt 
samhälle ska genomsyra all politik.
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Jämlikhet
För oss är politikens grundläggande uppgift att skapa jämlikhet 
mellan människor, det är därför vi är ett socialistiskt parti och vi 
ställer upp i parlamentariska val för vi vill förändra. Våra förslag 
går ut på att omfördela makt och resurser.  I Vänsterpartiets Mal-
mö fördelar vi resurser efter behov, och omfördelar makt från 
arbetsgivaren till de som arbetar4. Vi inser vikten av vår gemen-
samma sektor, både som den effektivaste formen att ge jämlik 
välfärd och för att skapa jobb. Vi vill anställa fler, minska löne-
gapet och göra Malmö stad till en föregångare som arbetsgivare 
genom att inte tvinga någon till osäkra anställningar. 

Feminism genomsyrar allt
Ett feministiskt Malmö handlar om att omfördela makt och re-
surser. I Malmö arbetar vi med jämställdhetsintegrering5. Det 
innebär att kommunen i all den service som ges till malmöbor-
na samt hur kommunen är som arbetsgivare ska ha ett tydligt 

jämställdhetsperspektiv. Vänsterpartiet är drivande i den här ut-
vecklingen för att alla malmöbor oavsett kön ska ges likvärdiga 
rättigheter, villkor och resurser. Feminism och jämställdhet är 
inget enskilt projekt utan ska genomsyra all verksamhet därför 
är arbetet med jämställdhetsintegrering viktigt. Du hittar våra 
feministiska krav under respektive stycke i programmet.

Aktivt arbete mot rasism
Rasismen är ett faktum, inget politiskt tyckande6. Var än rasis-
men dyker upp står Vänsterpartiet i första ledet för att kämpa 
emot.  I kommunen krävs det ett strukturerat och planerat arbete 
för att bekämpa rasistiska strukturer och fördomar. Strukturer 
ska synliggöras och makt och resurser omfördelas.

Kommunen har ett stort ansvar för att alla ska ha rätt att ut-
öva sin religion i Malmö. Antirasism och arbetet mot diskrimi-
nering ska genomsyra kommunens hela verksamhet. Våra krav 
hittar du under respektive stycke i programmet.

4. Vi är en av de kommuner i landet som i 
högsta grad fördelar resurserna till förskolor och 
skolor utifrån deras olika förutsättningar.

5. 2011 antog Malmös stad Utvecklingsplan 
för jämställdhetsintegrering. Jämställdhet ska 
beaktas i all verksamhet och i kommunens roll 
som arbetsgivare. Detta har bl.a. resulterat i; att 
insatserna kring missbruksvård ses över då det 
visat sig att män får mer kostsamma insats-
er än kvinnor, satsning på tjejers idrottande, 
arbete mot könsstereotyper i förskola och skola, 
satsning på höjda löner för kvinnodominerade 
yrken, arbete för att främja jämställt uttag av 
föräldraledighet, säkerställande av att kom-
munens arbetsmarknadsinsatser passar både 
kvinnor och män, ändrade arbetsmetoder på 
fritidsgårdarna, utbildningar i jämställdhet för 
personal och chefer i Malmö.

6. Malmö stad har antagit en handlingsplan mot 
diskriminering som är unik i sitt slag i Sverige 
och framtagen i bred dialog med föreningar 
och aktivister. Malmö stad är vice ordförande i 
organisationen Europeiska städer mot rasism 
(ECCAR).
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2. ETT SOCIALISTISKT, FEMINISTISKT & GRÖNT MALMÖ FRITT FRÅN RASISM

Stöd det antirasistiska och 
feministiska utomparlamenta-
riska arbetet. 
Det är viktigt att kommunen arbetar aktivt med det feministiska 
och antirasistiska arbetet, men det krävs en stark utomparlamen-
tarisk kamp för att förändring ska ske. Vi vill därför att det i kom-
munen ska införas ett stöd för kvinnors organisering. 

Eftersom den rasistiska rörelsen bygger på och upprätthåller 
manlig överordning är den ett direkt hot mot kvinnors rättig-
heter. Kampen mot rasism och högerextremism hör därför nära 
samman med den feministiska kampen.

Vi vill att kommunens föreningsbidrag ska premiera arbe-
te mot rasism och diskriminering. Antidiskrimineringsbyrån 
Malmö mot diskriminering, som drivs gemensamt av ett antal 
föreningar, gör ett mycket viktigt arbete för hela Malmö. De ger 
rättsskydd till enskilda som blir utsatta för diskriminering och 
bedriver ett viktigt opinionsbildande arbete. Det är viktigt att det 

skapas forum och vägar för minoritetsgrupper att kunna påverka 
kommunens arbete. Alltför länge har majoritetssamhället gett sig 
tolkningsföreträde över minoriteterna. 

Hatbrott
Hatbrott sker inte i ett vakuum, de uppstår när det finns en sam-
hällelig acceptans av rasism och homofobi, strukturer som hela 
tiden reproduceras i majoritetssamhället.  En effektiv bekämp-
ning av hatbrott kräver samarbete mellan kommun och polis. 
Kommunen har ett stort ansvar för vad barnen lär sig i skolan 
och vilka signaler staden sänder ut kring människors lika värde7. 

HBTQ-säkra Malmö 
Vi lever i ett heteronormativt samhälle där alla förväntas vara 
heterosexuella, där kvinnor och män ges snäva roller om hur de 
får vara. HBTQ-frågor utmanar patriarkatet. I Malmö stads verk-

7. Dialogforums verksamhet har utvecklats.  
Där träffas representanter för föreningar som or-
ganiserar människor som är utsatta för hatbrott. 
Dialogforum är en kanal in i kommunen och en 
plattform där olika minoriteter träffas. I Malmö 
finns också Romskt informations- och kunskap-
scenter (RIKC). De flesta som arbetar där är 
romer, centret är en mötesplats och arbetar mot 
antiziganism genom utbildning till majoritetsam-
hället och stöd till enskilda romer.

“Kampen mot 
rasism och 
högerextrem-
ism hör därför 
nära samman 
med den  
feministiska 
kampen”
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samheter ska alla bemötas med respekt utifrån sin livssituation. 
Vänsterpartiet vill därför ge personal HBTQ-kompetens och 
stödja dem i att utveckla verksamheten8. 

Malmö fristad för papperslösa
I vårt Malmö ska alla vara välkomna. Alla ska bli respekterade 
när de kommer till Malmö för att söka skydd. Gömda ska känna 
sig trygga med att besöka kommunal verksamhet. Boende för 
ensamkommande flyktingbarn ska vara i kommunal regi och 
hålla god kvalitet. Ensamkommande flyktingbarn ska ha rätt 
till samma stöd och hjälp som alla barn inom socialtjänsten. 
Vänsterpartiet arbetar för att kommunen ska öka resurserna till 
kvinnojourer som ger skydd och stöd åt papperslösa kvinnor9. Vi 

vill att organisationer som arbetar med hjälp till papperslösa ska 
få ekonomiskt stöd av kommunen10. 

Politik på ekologisk grund
Vänsterpartiet är det enda parti som kopplar miljöfrågorna till 
fördelningspolitik. Vi verkar för en jämlik fördelning av resurser 
inte bara mellan nu levande människor, utan även i förhållande 
till kommande generationer. Ett ekologiskt hållbart samhälle kan 
inte enbart åstadkommas genom enskilda individers miljömed-
vetna val, utan det krävs kollektiva politiska beslut. Vänsterpartiet 
i Malmö vill föra en politik som ger förutsättningar för medborg-
arna att leva miljövänligt.

8. Malmö samarbetar och ger stöd till RFSL-råd-
givningen för att de ska utbilda personal inom 
elevhälsan och fritidsverksamheten i HBTQ-
frågor. De har även i uppgift att utbilda de som 
arbetar med våld i nära relationer. Alla chefer 
utbildas i HBTQ-frågor utifrån ett arbetsgivarp-
erspektiv.

9. I Malmö har papperslösa människor rätt till 
skola och förskola.

10. Sedan 2011 har papperslösa kvinnor i 
Malmö rätt att få del av kvinnofridsarbetet.

“Det enda 
parti som 
kopplar miljö-
frågorna till 
fördelnings- 
politik”
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3. FÖRSKOLA & SKOLA
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3. Förskola  
& skola
Vänsterpartiet i Malmö arbetar för en förskola 
och skola vars främsta mål är att utveckla elever-
na till kritiskt tänkande individer. En förskola och 
skola som utplånar alla orättvisor som baseras 
på kön, etnisk tillhörighet, samhällsklass, sexuell 
läggning eller religion. Skolan ska ge kunskap, 
bildning och färdigheter för alla livets skiften.

VÄNSTERPARTIET  
ARBETAR FÖR ATT:
• Resurserna ska fördelas efter behov.

• Satsa mer på genuspedagogik så att pedagoger får  
 verktyg att utveckla undervisningen och verksamheten så  
 alla barn möts utifrån sina förutsättningar oavsett kön eller  
 bakgrund.

• Rasism och HBTQ-fobi ska motverkas  
 i förskola och skola.

• Elev- och personalinflytande ska utvidgas och prioriteras.

• Det ska satsas på modersmålsstöd  
 inom förskolan och skolan.

• Skattepengarna ska gå till undervisning, inte till  
 privata vinster.

• Rätt till 30-timmars förskola för alla barn.

• Minska antalet barn i förskolegrupperna.

• Göra förskoleavgifterna mer progressiva, och på sikt  
 införa gratis förskola för alla.

• Grundskolorna har max 500 elever.

• Det ska satsas på skolbarnomsorgens kvalitet.

• Arbetslösas och föräldraledigas barn också  
 ska ha rätt till skolbarnomsorg.

• Skolarbetet ska göras i skolan och inte i hemmet.

• Teoretiska och praktiska program ska vara  
 blandade på gymnasieskolorna.

• Det ska satsas på validering och förbättrad  
 SFI-undervisning i kommunal regi.

Allas rätt till kunskap
En jämlik och demokratisk skola innebär att kritiskt tänkande 
uppmuntras och att det finns en tilltro till människornas för-
måga och rätt att tillsammans skapa och försvara ett demokra-
tiskt samhälle. Skolan ska ge kunskap, bildning och färdigheter 
för alla livets skeden. Det innebär att skolan är till för eleverna 
och inte för samhällets behov av att sortera människor för 
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kommande uppgifter i klassamhället.  Barn kommer till försko-
lan och skolan med olika förutsättningar, skillnader som skolan 
ska kompensera för. Klass, kön och etnicitet utgör inget hinder 
för lärande, däremot kan olika bakgrund göra att det krävs olika 
arbetsätt för att nå målen. 

Vänsterpartiet har en bred kunskapssyn. De olika skolfor-
merna från förskola till vuxenutbildning har alla såväl en de-
mokratisk som en pedagogisk uppgift. Lärande sker hela tiden 
och i många olika sammanhang. Skolan har inte monopol på att 
vara kunskapsskapande. Förskolan och skolan måste präglas av 
ett interkulturellt arbetssätt där människors olikheter ses som en 
resurs, det gäller både klass, kön och etnicitet. Elevinflytande och 
elevers egen organisering är viktigt för lärandet. Elever ska möta 
jämlikhet, solidaritet och demokrati. De vuxnas makt måste syn-
liggöras och problematiseras. 

Skolan ska vara en plats där barn som annars inte skulle mö-
tas möts. Alla barn och unga ska ges förutsättningar att vara till-
sammans i skolan. En skola för alla bygger på att resurser fördelas 
efter behov. 

En jämlik skola  
utan vinst på barn 
Vänsterpartiet ser ett stort värde i att blanda människor med oli-
ka bakgrunder i en för alla gemensam skola och förskola. Privati-
seringar och det fria skolvalet har slagit sönder enhetsskolan och 
ökat segregationen. En segregerad skola ökar klassklyftor och 
cementerar klasskillnaderna. Vi vill därför utveckla skolans pe-
dagogik inom den kommunala skolan med olika alternativ, så att 

alla elever kan tillägna sig kunskap på det sätt som passar dem. 
Vägen dit är inte privatiseringar – tvärtom. Många privata frisko-
lor går med oerhörda vinster, pengar som delas ut till skolornas 
ägare. I friskolorna är lärartätheten lägre, fler lärare är outbildade 
och friskolorna väljer resursstarka elever. Det spär ytterligare på 
segregationen. Det allt större antalet privata skolor är ett ökande 
problem för kommunen. De kommunala skolorna har i motsats 
till de privata skolorna skyldighet att ta ansvar för alla barn. Vän-
sterpartiet vill ha en sammanhållen skola där bra undervisning 
anpassad till eleven garanteras – det ska inte handla om ifall man 
valt ”rätt” skola eller inte.

Personal i förskola och skola 
En bra förskola och skola kräver utbildad personal med goda ar-
betsförhållanden. Vi vill satsa på kompetensutveckling och ökad 
personaltäthet. Personalen är verksamhetens främsta resurs, 
därför ska personaldemokratin öka. Vi vill införa vikariepooler 
så att personalen får tryggare arbetsförhållanden, så att beman-
ningen och kvaliteten säkerställs. Mångfalden bland eleverna 
och barnen ska också finnas i lärarkåren och språkkompetens 
ska vara en merit på alla befattningar. Lärare ska i första hand ar-
beta med elevernas lärande. En bra pedagogisk verksamhet i för-
skola och skola kräver att personalen befrias från onödig byrå-
krati och garanteras tid för planering och kompetensutveckling.

Feministiska perspektiv i förskola och skola 
Olika förväntningar och krav ställs på flickor och pojkar. Vem 
som tar och ges utrymme i klassrummet, skillnader i betyg och 
den psykiska hälsan ser olika ut på grund av kön11. I arbetet med 

“Skolan ska 
vara en plats 
där barn som 
annars inte 
skulle mötas 
möts”

11.  Konkreta jämställdhetsåtgärder i skolan 
t.ex. på Lindängeskolan och Högaholmsskolan 
där man arbetar med att tjejer och killar ska få 
lika utrymme i klassrummet, på Holmaskolan ly-
fter man aktivt fram förebilder med olika kön och 
egenskaper och i skolorna i Västra Innerstaden 
såg man att flickor och pojkar fick åtgärdspro-
gram i olika ämnen. För första gången börjar nu 
också trenden i Malmö vända och pojkarna lig-
ger inte längre så långt efter flickorna i betygen.
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att utplåna könsorättvisor är genuspedagogik viktigt. Genuspe-
dagogiken ger barnen många möjligheter istället för traditionellt 
begränsade12.

Antirasism och HBTQ i förskola och skola 
Olika familjer ser olika ut och detta ska avspegla sig i förskolans 
och skolans verksamhet. Vi vill se ett aktivt arbete för att syn-
liggöra andra familjeformer än den traditionella kärnfamiljen. 
Det är viktigt att spegla olika barns erfarenheter och säkerstäl-
la att barnen slipper möta rasistiska stereotyper i förskolan och 
skolan. För att förstå rasism och homofobi är det centralt att det 
på förskolor och skolor diskuteras och lyfts fram olika sätt att 
leva och olika gruppers historia13. Genuspedagoger är värdefulla 
för de bidrar med verktyg till personal i förskolan och skolan att 
ge barn fler möjlighet än de stereotypa. Arbetet mot rasism och 
homofobi handlar för Vänsterpartiet också om att garantera en 
miljö fri från diskriminering i allt från skolmaterial till skolvar-
dagen generellt.  

Mångfaldsplaner
Skolan har ett stort ansvar i att arbeta mot mobbning, diskrimi-
nering, rasism, sexism och homofobi. Vi vill att skolans mång-
faldsplaner ska bli mer betydelsefulla och leda till förändring av 
verksamheten14. 

Förskolan och skolan  
ska vara bra arbetsplatser
Förskolan och skolan är arbetsplatser för såväl personal som 
barn och det krävs en bra och trygg arbetsmiljö. Barnen ska ha 

rätt till utbildad personal och behöriga lärare. Fortbildning för 
personal är viktigt. I skolan behövs inte bara lärare utan även 
annan personal som skolsköterskor, kuratorer, studievägledare, 
administratörer, vaktmästare med flera. All skolpersonal är viktig 
för att skapa en bra skolmiljö. Vänsterpartiet vill satsa på ökad 
personaldemokrati i förskola och skola.

Rätt till identitet, rätt till språk
Malmö är en stad där omkring hälften av alla barn under 18 år 
har ett annat modersmål än svenska. Det är en resurs vi måste 
ta tillvara. Alla elever har rätt till undervisning på lika villkor 
och därför vill vi att alla ska få undervisningen på ett språk man 
förstår. Rätten till modersmål handlar om rätten till sin identi-
tet. En bra språkförståelse på modersmålet är en förutsättning 
för lärande. Vi vill att undervisning i och på modersmålet samt 
studiehandledning på modersmålet ska vara en integrerad del av 
den ordinarie verksamheten. Alla förskolor och skolor måste se 
flerspråkigheten som en resurs. Det är viktigt att bedriva flersprå-
kig undervisning för att få aktivt flerspråkiga medborgare. Vi vill 
stärka modersmålsstödet redan från förskolan15.
 
Lärande för hållbar utveckling 
Den svenska förskolan och skolan har ett demokratiskt uppdrag. 
Genom undervisning som utgår från helheter och sammanhang 
samt undervisning kopplad till verkligheten skapar vi motivation. 
Olika arbetssätt för att kombinera arbetet med helheter och au-
tentiskt lärande är utomhuspedagogik, äventyrspedagogik och 
kulturpedagogik. Det gemensamma för dessa är att delar av un-
dervisningen sker utanför klassrummet samt att platsen tar stor 

12.  Malmö stad har utökat stödet till genusped-
agogik. Genuspedagoger finns i förskola och 
skola för att pedagogerna ska få verktyg att inte 
befästa könsstereotyper. Genuspedagogiken 
ger pedagogen möjlighet att utveckla sin verk-
samhet för att se varje barn och dess behov och 
ge dem 100 möjligheter istället för bara två.

13.  Under 2013 satte en antirasistisk krafts-
amling igång på Malmö skolor. Dessutom har 
Stadsbiblioteket fått i uppdrag att ta in mer icke 
stereotypa barnböcker.

14.  Malmö samarbetar med antidiskriminer-
ingsbyrån Malmö mot diskriminering för att ge 
juridiskt rådgivning till skolorna i deras arbete 
med likabehandlingsplaner.

15.  En satsning på 30 miljoner kronor extra 
i skolan/förskolan kring språkutveckling, 
flerspråkighet och genus. Det ska bl.a. leda till 
ett vidgat språkval, där barn i Malmö ska kunna 
välja andra moderna språk än de klassiska, 
franska, tyska och spanska. Barn med ett annat 
modersmål ska kunna välja sitt modersmål som 
språkval.
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plats i undervisningen. Vi vill satsa resurser på ett antal pedago-
giska resurscentrum där lärare kan åka med sina elever för att få 
inspiration i undervisningen.

Makt och inflytande för barn och elever
Vänsterpartiet vill ha en förskola och skola där barn och elev-
er har reell makt att påverka innehållet i verksamheten. Ju äld-
re eleverna blir ju mer inflytande och makt ska de ges i skolan. 
Gymnasieelever ska ges inflytande över såväl arbetsmiljö, un-
dervisningens innehåll och upplägg, verksamhetens utformning 
som nyanställning av lärare.

Förskolan
Förskola för barnens skull
Förskolan är till för barnens skull och tillgången ska därför inte 
avgöras av föräldrarnas situation på arbetsmarknaden. Alla barn 
ska ha rätt till 30 timmars förskola i veckan16. Det är dessutom en 

kvalitetsförbättring för verksamheten när barn inte delar på plat-
ser, vilket är konsekvensen med dagens 15 timmars regel. Vän-
sterpartiet vill öka tillgången till förskola på obekväm arbetstid, 
alltfler arbetar både kvällar och helger17. Kommunens öppna för-
skolor är en viktig verksamhet för både barn och föräldrar som 
vi vill fortsätta att satsa på.

Förskola med plats för alla
Förskolan utgör grunden för den fortsatta utbildningen. Olika 
pedagogiska alternativ ska rymmas inom de kommunala för-
skolorna. Det övergripande målet är att stötta barnen i deras ut-
veckling till självständiga trygga individer. Lekens betydelse är 
central. Lärandet i förskolan ska vara lustfyllt, det handlar om 
att utveckla kreativitet och nyfikenhet. Vårt mål är att förskolan 
ska byggas ut så att alla som vill ska få en plats i en förskola nära 
hemmet vid den tidpunkt föräldrarna önskar18. För de som kom-
mer från studieovana hem har förskolan och skolan ett särskilt 
ansvar. En bra förskola är viktig för att utjämna skillnader uti-

16.  Sedan 2006 har även arbetslösas barn 
rätt till 30 timmars förskola/vecka. Utbygg-
nadsplanerna för förskolan ska se till att även 
barn till föräldralediga ska ha den rätten från 
december 2015.

17.  Utökad förskoleverksamhet på obekväm 
arbetstid och nattöppen förskola.

18.  Förskolebarn med funktionshinder har fått 
rätt till skolskjuts.
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från föräldrarnas utbildningsbakgrund. Vi vill ha små barngrup-
per, där de vuxna kan se alla barn och möta deras behov. Det är 
viktigt med en hög personaltäthet. Vi vill satsa på utemiljön i 
förskolan och på att utveckla pedagogiken både ute och inne19. 
Förskolorna ska ha en hög kvalitet när det gäller miljö och bygg-
standard och vi prioriterar ett ekologiskt byggande.

Progressiv barnomsorgsavgift
I Malmö har vi nu progressiv barnomsorgstaxa så att tillgång-
en till förskola inte ska vara beroende av föräldrarnas ekonomi. 
Vänsterpartiet vill göra den mer progressiv för att till slut kunna 
erbjuda helt avgiftsfri förskola20.

Grundskolan
Vi vill framåt – inte tillbaka 
De senaste åren har det skett en utveckling mot en alltmer re-
pressiv skola. Vi vill istället ha en skola där alla ges möjlighet att 

ta del av undervisningen på lika villkor och där alla ges en bred 
bas med möjlighet att studera vidare. Vi vill se en ökad dialog 
mellan hem och skola och att eleverna ges mer inflytande i skolan.

Ansvar och trygghet
Alla barn lär inte på samma sätt, därför behövs olika pedagogiska 
alternativ inom de kommunala skolorna. Barnens trygghet ökar 
om de går i små skolor med max 500 elever och med ett tydligt 
spår från förskoleklass till skolår 9. Vårt mål är att alla barn ska ha 
gångavstånd till skolan.

Specialpedagogiskt stöd
Elever i behov av särskilt stöd ska erbjudas detta och det ska or-
ganiseras så att eleverna har en nära kontakt med sin ordinarie 
klass. Vår särskoleverksamhet ska finnas integrerad i grundsko-
lorna. 

19.  Gröna skolgårdar är ett projekt som vi drivit 
under flera år för att göra förskolors och skolors 
gårdar mer gröna och anpassade till en pedago-
gisk verksamhet.

20.  Progressiv barnomsorgstaxa som innebär 
att den som tjänar mindre betalar en lägre pro-
cent av sin inkomst i taxa. Det har resulterat i att 
många av Malmös barn har gratis förskola.

Mer resurser till förskola & skola
l De stora skattesänkningarna i Sverige de senaste 20 åren har 
inneburit att förskolans kvalitet har rasat, genom minskad personaltät-
heten och ökat antal barn i grupperna under motsvarande tidsperiod. 
1990 hade förskolan 4,4 barn per heltidsanställd pedagog, 20 år 
senare var den siffran 5,3. Under samma period har barngruppernas 
genomsnittliga storlek ökat från 13,8 barn till 16,8. Vänsterpartiet 
arbetar för mer resurser till förskolan, både på statlig och kommunal 
nivå, för att minska barngruppernas storlek och öka personaltätheten.

Forskningen visar att den ökande segregationen mellan skolor är 
den största orsaken till de sjunkande resultaten i svensk skola. Skol-

verket har i sin forskningsöversikt Vad påverkar resultaten i svensk 
skola, pekat på de negativa effekterna som det fria skolvalet har fått. 
Vänsterpartiet vill förbjuda vinstdrivande företag att bedriva skolor. 
Det är orimligt att vi i Sverige låter riskkapitalister profitera på skolan. 
Sverige är unikt i världen att när det gäller att tillåta vinstuttag från 
skolan. De fem största skolkoncernerna plockar årligen ut närmare en 
halv miljard i vinst. Vänsterpartiet vill förstatliga skolan och återinföra 
närhetsprincipen, d.v.s. man går i en skola nära hemmet.

Vänsterpartiet föreslår i riksdagen att staten avsätter 3 miljarder 
till fritidshemmen för att minska antalet barn i varje fritidshemsgrupp.
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Satsa på skolbarnomsorgen
Vänsterpartiet vill satsa mer resurser på skolbarnomsorgen för 
att det ska finnas möjlighet att bedriva en bra pedagogisk verk-
samhet och garantera barnens rätt till en meningsfull fritid. An-
talet barn i grupperna måste minskas. Vi vill att rätten till skol-
barnomsorg även ska gälla arbetslösas och föräldraledigas barn.

Elevers arbetsmiljö
Barn i skolan har samma behov och rätt som vuxna till en god 
arbetsmiljö. Lokalerna ska utformas så att verksamheten fung-
erar väl ur elevernas perspektiv. Verksamheten ska organiseras 
så att stress, anonymitet och olika typer av förtryck motverkas. 
Måltider i skolan ska präglas av lugn och ro.  Elevhälsovården 
måste vara ett stöd för barnen både i deras skolvardag och per-
sonliga utveckling och ha komptens att bemöta barn från olika 
familjekonstellationer, länder och samhällsklasser.

Det finns en stor grupp elever som har svårt att nå målen i 
skolan. De som har svårast att nå goda resultat kommer ofta från 
hem utan studievana. Stressen ökar i de senare skolåren. Det är 
viktigt att lärarna får möjlighet att prioritera tid med eleverna. En 
samlad skoldag, med skola och fritidshem i samverkan, utgör en 
helhet för barnen.

Nej till läxor
Det är skolan som ska ta ansvar för undervisningen och att elev-
erna får de kunskaper de har rätt till. När ansvaret för undervis-
ningen förskjuts mot hemmet ökar segregationen. Eleverna ska 

ha professionellt stöd till sitt lärande. Läxor förlänger skoldagen 
för eleven och minskar ofta lusten att lära. Fritidsintressen, vän-
ner och familj utgör centrala delar för barns och ungas uppväxt 
och måste också ges utrymme. I Vänsterpartiets Malmö klarar 
skolan sitt uppdrag på skoltid och hemläxor ska inte finnas.

Avgiftsfri skola
Skolverksamheten ska vara avgiftsfri. Inga former av smygavgif-
ter, som till exempel busspengar eller matsäck till utflykten, ska 
accepteras21.

Gymnasieskolan
Kunskap för alla
Kunskap och bildning ska vara tillgänglig för alla. Oavsett om 
man går på praktiska eller teoretiska program måste utbildning-
en innebära många möjligheter och ge förutsättningar för en god 
yrkeskompetens samt ett aktivt deltagande i samhällslivet. Alla 
gymnasieprogram måste ge behörighet till vidare studier. Nor-
men på de kommunala gymnasieskolorna ska vara att alla elever 
ges högskolebehörighet. Det val man gör när man är ung tonår-
ing ska öppna dörrar, inte stänga dörrar. 

Mötas i skolan
Dagens gymnasieskola i Malmö präglas tyvärr av en stark upp-
delning och är organiserad på ett sätt som förstärker segregatio-
nen gällande såväl kön, klass som etnicitet. Detta har delvis sin 

21.  Helt avgiftsfri skola. Inga smygavgifter 
som att ta med egen matsäck eller pengar till 
entreavgifter ska accepteras.
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grund i den gymnasieorganisation som innebär att många skolor 
blivit renodlat studie- respektive yrkesförberedande, något som 
vi vill förändra. Gymnasieorganisationen och intagningssyste-
met ska utformas på ett sätt som medvetet blandar elever med 
olika klassbakgrund, kön och etnicitet. Det fria skolsöket till 
gymnasieskolor leder till att elever inte får plats i sin hemkom-
muns gymnasieskolor, utan tvingas välja en annan kommun, el-
ler en privat. Vänsterpartiet vill att elever från Malmö ska garan-
teras plats på en kommunal gymnasieskola inom kommunen. 

Psykosocial hälsa
Många, men främst tjejer, mår dåligt av prestationskulturen i 
skolan. Vi vill därför satsa mer på elevhälsan och ge skolorna i 
uppdrag att lägga upp undervisningen så att psykosocial ohälsa 
minskar.

Kommunal  
vuxenutbildning och SFI
Vuxenutbildning 
Alla har rätt att utvecklas och förkovra sig under hela sitt liv 
oavsett kön, ålder, klass eller etnicitet. Bra utbildning är ett sätt 
att minska klyftorna. Kommunens vuxenutbildning bör satsa på 
uppsökande verksamhet i sin studie- och yrkesvägledning för att 
kunna nå de malmöbor som har de största behoven. 

Validering av tidigare utbildning och yrkeserfarenhet är en 
rättvisefråga. Validering är viktig för malmöbor med utländska 

utbildningar, men metoden lämpar sig lika väl för vidareutbild-
ning av kommunens befintligt anställda. Detta gäller särskilt i 
yrken med företrädesvis lågavlönade kvinnor med kort utbild-
ningstid som har en gedigen yrkeserfarenhet. Vuxenutbildning 
kan anpassas efter arbetslivets och människors förutsättningar 
istället för att göra tvärtom. Lärande på arbetsplatsen, ett kompe-
tensutvecklingsprogram som innebär att personal får studera och 
uppgradera sin behörighet under arbetstid, är ett exempel som 
finns i Malmö. 

SFI
Malmö stad har upphandlat en stor del av undervisningen i svens-
ka för invandrare (SFI) som bedrivs i staden. Upphandlingsförfa-
randet har visat sig vara kostnadsdrivande samtidigt som resul-
taten är förhållandevis dåliga. Ett långsiktigt kvalitetsarbete kan 
bedrivas lättare om SFI-undervisningen bedrivs i kommunens 
egen organisation, med stort elev- och personalinflytande. Det är 
också viktigt att SFI-undervisning kan kombineras med studier 
i andra ämnen och arbetsmarknadsaktiviteter. SFI-utbildningen 
ska både ge ett yrkesspråk och ha ett demokratiskt medborgar-
perspektiv. SFI-verksamheten måste organiseras i mindre enheter 
på olika skolor i kommunen. Vi vill satsa mer ekonomiska resur-
ser på SFI och säkerställa kvaliteten.

SFI-undervisningen behöver ett förstärkt genusperspektiv. I 
samhället finns föreställningar om att kvinnor från andra länder 
inte arbetar och det begränsar tillgången till SFI. Alla har rätt till 
SFI och alla har rätt till vägledning till ett arbete. n
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4. Bra boende  
för alla

VÄNSTERPARTIET  
ARBETAR FÖR ATT:
• MKB används offensivt för att öka byggandet och hålla 
nere hyrorna.

• MKB ska göra det möjligt för hyresgäster att få sin lägenhet 
renoverad till normalstandard utan hyreshöjning.

• MKB:s hyressättning ska vara transparent, och stan-
dardökning utöver normalstandard ska i varje enskilt fall vara 
ett aktivt val av den befintliga eller inflyttande hyresgästen, 
och inte belasta framtida hyresgäster.

• Stoppa utförsäljningen av kommunal mark.

Blandad stad där alla möts
Malmö är en segregerad stad, men till skillnad från Stockholm 
så är Malmös struktur sådan att vi ändå möts. Det vill vi ut-
veckla. Vi vill bygga ihop staden ännu mer och ta bort barriärer 
mellan bostadsområden. I vår stad ska det finnas samlingsloka-
ler och ett rikt kulturliv i hela staden. En kraftig utbyggnad av 
hyresrätter i stadens alla områden behövs för att möjliggöra en 
blandad stad. Vi vill ställa högre krav än i dag på privata aktörer 
att bygga hyresrätter. 



2120

4. BRA BOENDE FÖR ALLA

Bostadspolitiken
Bostadspolitiken är en central del av välfärdspolitiken och har 
stor betydelse för en hållbar ekonomisk och social utveckling 
samt situationen på arbetsmarknaden. Statens ansvar är att ska-
pa lagar och ekonomiska förutsättningar, medan kommunens 
ansvar ligger i planering och utveckling av bostadsområden. I 
bostadsbristens Malmö har bostaden blivit en klassfråga; männ-
iskors möjlighet att få en egen bostad beror på plånbokens stor-
lek och kontakter. Diskriminering och rasism leder till att alltfler 
utestängs från rätten till bostad22. För att säkra ett rättvist boende 
säger vi nej till utförsäljning av kommunala bostadsföretag och 
kommunal mark. Kommunalt ägande av den marken är en förut-
sättning att säkerställa en demokratisk stadsplanering.

MKB – vårt kommunala bostadsbolag
Genom MKB har vi möjlighet att förverkliga en social bostads-
politik, där alla har rätt till en bostad. Vi vill att MKB ska verka 

för sänkta hyror och nybyggnation med rimliga hyresnivåer23. 
Det är därför viktigt att MKB har kontroll över byggprocessen 
till sina egna ny- och ombyggnationer, t.ex. genom att ha ett eget 
byggbolag. MKB går idag med stora vinster. Vinster som vi ser 
som en stöld från hyresgästerna. Vi vill ha låga hyreshöjningar 
och om MKB går med vinst för att de inte bygger tillräckligt bor-
de hyresgästerna få återbäring på hyran.

Energieffektiva bostäder
Kommunen ska, via MKB och genom det kommunala planmo-
nopolet, ställa krav på att all ny- och ombyggnad sker energi-
effektivt med miljöriktiga produkter. Det ger lägre kostnader i 
framtiden och sparar miljön. MKB ska ta fram miljö- och energi-
deklarationer på samtliga lägenheter. Kommunen måste säga nej 
till allt byggande med direktverkande el och ställa tydliga krav på 
utbyggnad av fjärrvärme i hela staden.

22.  Ekonomiskt stöd till Malmö mot diskriminer-
ings arbete mot diskriminering på bostadsmark-
naden, information till hyresvärdar och satsning 
på att få fler diskrimineringsfall avgjorda i 
domstol.

23.  Ställt hårdare och mer specifika krav på 
MKB att bygga fler bostäder.

“Om MKB går 
med vinst för 
att de inte byg-
ger tillräckligt 
borde hyres-
gästerna få 
återbäring”
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“Under de när-
maste åren be-
höver Malmö 
bygga minst 
2000 bostäder 
per år”

Bygg bort bostadsbristen!
lDet råder idag en akut bostadsbrist i stora delar av Sverige, inte 
minst i storstadsregionerna. Ändå ligger byggandet på rekordlåga 
nivåer. Det saknas en statlig bostadspolitik. Bostadsbristen innebär 
att trångboddhet och otrygghet breder ut sig. Speciellt stor är avsak-
naden av hyresrätter. Bristen på hyresrätter drabbar främst personer 
som inte är etablerade på bostadsmarknaden eller som behöver 
flytta men inte har råd att köpa en bostad, till exempel ungdomar. 
Ca 250 000 unga vuxna saknar idag ett eget boende. Vänsterpartiet 
vill möta bostadsbristen med ökat bostadsbyggande. Vårt mål är 
att det ska byggas 40 000 nya bostäder om året. En majoritet ska 

vara hyresrätter. Vi vill att det införs ett statligt investeringsstöd för att 
stimulera byggande av miljövänliga hyresrätter med rimliga hyror.

Det finns ett enormt behov av upprustning och underhåll i flerbo-
stadshusen, inte minst i miljonprogramsområdena. I dag finns det runt 
300 000 lägenheter som är i upprustningsbehov inom allmännyttan. 
Vänsterpartiet vill införa ett upprustningsstöd för boende i flerfamiljshus.

Man ska inte behöva ha kontakter för att få en bostad. De bostä-
der som finns ska fördelas på ett rättvist och förutsägbart sätt. Därför 
vill Vänsterpartiet att det ska finnas en bostadsförmedling i varje 
kommun.

Andra boendeformer 
I Vänsterpartiets Malmö är gruppbostäder för de som har behov 
av stöd och gemenskap i sitt boende en självklarhet. Vi vill att 
kommunen ska skapa förutsättningar för kollektivhus i olika for-
mer och medverka till att dessa byggs.

Nybyggande och ombyggande
Under de närmaste åren behöver Malmö bygga minst 2000 bo-
städer varje år, flertalet i form av nya hyresrätter i flerfamiljshus. 

Byggnationen ska ske framförallt genom förtätning av redan be-
byggd mark och där kollektivtrafik, cykelbanor och service fung-
erar. Vid nybyggnation ska kollektivtrafik och service finnas från 
början. Vi ser det lagstadgade kravet att installera hiss när vindar 
inreds till bostäder som en bra möjlighet att få fler bostäder till-
gängliga för funktionshindrade. Frågan berör både boende i och 
besökande till fastigheterna. n
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5. Trafik  
och miljö

VÄNSTERPARTIET  
ARBETAR FÖR ATT:
• Införa en bilfri innerstad och minska privatbilismen till 
förmån för gång-, cykel och kollektivtrafik i hela staden.

• Malmö blir försöksstad med gratis kollektivtrafik.

• Spårvagnstrafik byggs i Malmö.

• Maten som serveras i kommunens verksamheter ska vara 
ekologiskt odlad, närproducerad, inte genmodifierad och till 
stor del vegetarisk.

• Malmö stads verksamheter blir självförsörjande på 
förnyelsebar energi.

• Stadsplaneringen ska ha ett tydligt jämställdhetsperspektiv, 
vara demokratisk och sätta människan och miljön i centrum.

Trafik 
Trafiken är en av de viktigaste miljöfrågorna i Malmö. Biltrafik 
ger utsläpp, tar stor plats i staden och bullrar. Vi vill ha en bilfri 
innerstad och minska privatbilismen till förmån för gång-, cy-
kel24- och kollektivtrafik i hela staden25. Vänsterpartiet arbetar 
för att byggandet av spårväg startar snarast i Malmö26. Täta turer 
och låga eller inga avgifter kommer att göra kollektivtrafiken mer 
attraktiv. Bussarnas framkomlighet ska gynnas genom fler sepa-
rata bussfiler27. Bilparkeringsplatserna inom Malmö ska i första 
hand vara för de boende. Vi vill minimera parkeringsplatser i 
centrum för arbetspendlare, och istället skapa inpendlarparke-
ringar i stadens utkant där p-avgiften ger gratis kollektivtrafik. 

Genom en ombyggnad av trafikmiljön, med sänkta hastig-
heter i alla bostadsområden, skapas en säkrare, tryggare och 
mer tillgänglig stadsmiljö för alla, inte minst för barn, äldre och 
funktionshindrade. Varutransporterna behöver samordnas och 
en omlastningscentral för varor som ska in till centrum bör an-
läggas i stadens utkant. Miljözonerna i centrum måste utvecklas 
mer så att bara nyttotrafik med miljövänliga drivmedel får köra 
i centrum. Malmö stads tjänstefordon och arbetsfordon ska vara 
miljöklassade. Vi vill att kommunen ska stödja bilpooler med 
miljöklassade bilar. Vänsterpartiet är för miljöavgifter för bilar 
som kör i staden, det ger minskad biltrafik men också möj-

24.  Nätet av cykelbanor byggs ut kontinuerligt.

25.  Jämställdhetsanalyser görs på mäns- och 
kvinnors resmönster. Kvinnor reser i större 
utsträckning kollektivt och det tjänar samhället 
på, både miljömässigt och i stadsrummet. Hade 
män rest som kvinnor hade det gett en vinst 
motsvarande 300 miljoner kronor. Jämställd-
hetsmålet är nu en integrerad del i Gatukon-
torets arbete.

26.  Planeringen för spårvagnar pågår, i samar-
bete med Lund och Helsingborg.
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lighet till omfördelning av resurser från bil till kollektiv-, gång- 
och cykeltrafik.

Godstrafik
Malmö är en transitstad för godstrafik som kommer via hamnen 
och med godståg. I framtiden kommer farligt gods att trafike-
ra Kontinentalbanan och blandas med Pågatågstrafik på Mal-
möringen. Istället för mer godstrafik på Kontinentalbanan bör 
Malmö verka för att det yttre godsspåret byggs. Blandad trafik 
med persontåg och godståg ökar riskerna för allvarliga olyckor i 
tätbefolkade områden av staden.

Avgiftsfri kollektivtrafik
Malmö ska bli ett försöksområde för avgiftsfri kollektivtrafik. Till-
sammans med Region Skåne, som ansvarar för kollektivtrafiken, 
måste Malmö vara drivande i frågan om hur kollektivtrafiken ska 
finansieras solidariskt med skattemedel och bidrag från staten.

Malmö är en cykelstad
Malmö är en kompakt stad, och redan idag sker 30 procent av 
alla resor i Malmö med cykel. Vänsterpartiet Malmö vill ge cy-
klismen ännu bättre förutsättningar så att andelen resor med cy-
kel kan öka. Transporter med cykel tar bara en bråkdel av det 
utrymme som biltransporter tar och släpper till skillnad från 
bilarna inte ut några avgaser alls. För att Malmö ska bli en ännu 
bättre cykelstad vill vi att Malmö kommun ska fortsätta bygga ut 
cykelleder och flerfiliga cykelstråk. I detta arbete kan det bilan-
passade vägnätet få stå tillbaka till förmån för cyklarna.

Ett miljövänligt Malmö 
De energiresurser som är ändliga och orsakar mest miljöskador 
måste minska till förmån för förnyelsebar energi som sol, vind-
kraft och jordvärme. I Vänsterpartiets Malmö vill vi satsa på ny 
resurssnål teknik, och att Malmö stads verksamheter ska vara 

självförsörjande med förnyelsebar energi. Detta kan ske genom 
bl.a. en satsning på egen vindkraft28. 

En av välfärdssamhällets stora avigsidor är soporna, som 
ska sorteras för återanvändning och återvinning. Målet är att all 
sortering ska ske hushållsnära. Biologisk behandling, t.ex. bio-
gasproduktion, bör premieras i förhållande till sopförbränning. 
Det är viktigt att höja målen och prioritera utsorteringen av ma-
tavfall. Vi vill öka tillgängligheten till och kvaliteten på återvin-
ningsplatser för förpackningar. Vi vill öka förutsättningarna för 
fler typer av återvinning och återanvändning som ger miljönytta, 
till exempel textilåtervinning.

Inom en femtonårsperiod skall all jordbruksproduktion på 
Malmö stads ägor bedrivas ekologiskt. Nya arrendeavtal ska ges 
till arrendatorer som ställer om till ekologiskt jordbruk. Kom-
munen ska i upphandlingen använda de råvaror som produceras 
på de ekologiska gårdarna i stadens närhet.    

Gifter i vår närmiljö är ett stort problem. Det gäller allt från 
bekämpningsmedel till genmodifierad (GMO) och bestrålad 
mat. Malmö stad ska genom sina inköp till skolrestauranger och 
andra kommunala storkök öka efterfrågan på ekologiskt odlad 
och närproducerad mat29. Den internationella solidariteten krä-
ver att vi köper etiskt certifierade produkter. När Malmö stad 
lagar och serverar mat ska det alltid finnas en respekt för olika 
trosuppfattningar och personliga val gällande matens innehåll. 
Vi vill införa minst en helvegetarisk dag per vecka i skolor, för-
skolor och andra kommunala verksamheter. Målet är 30 % mins-
kad köttkonsumtion till 2018.

Hållbar stadsutveckling
Alla har rätt till vårt offentliga rum. Stadsplaneringens främsta 
uppgift är att motverka segregation och öka tillgängligheten för 
alla grupper. Vi vill bygga ihop staden och ta bort barriärer. I vårt 
Malmö vill vi att malmöbornas möjligheter att vara delaktiga i 
stadens utveckling avsevärt förbättras. I arbetet med den håll-

27.  Arbetet har startat med att utöka 
busskapaciteten längs Amiralsgatan med extra 
stora bussar.

28.  Malmö stad planerar bland annat för en 
vindkraftpark i Norra hamnen, samt har köpt 
andelar i vindkraftverk som ger oss förnyelsebar 
och billigare energi.

29.  Malmö stad ökar årligen andelen ekologiska 
livsmedel, 2012 var det 39 procent.  
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bara stadsutvecklingen ska ungdomar inkluderas, för att de ska 
vara en del av sin stad och sitt område. För att skapa likvärdiga 
rättigheter för kvinnor och män till det offentliga rummet krävs 
att all stadsplanering redovisar en tydlig konsekvensbeskrivning 
ur ett genusperspektiv30. Arbetet med full tillgänglighet för per-
soner med funktionsnedsättning måste intensifieras.

Malmös framtida utbyggnad ska ske på ett för miljön så skon-
samt sätt som möjligt. Jordbruksmarken, en basresurs i krets-
loppssamhället, bör inte tas i anspråk för byggnation, utan staden 
ska istället förtätas innanför Yttre Ringvägen. Malmö är och ska 
förbli en nära stad. Gifter i marken är ett stort problem, många 
tomter står därför outnyttjade. Vi vill omvandla gamla industri-
områden till nya bostadsområden. Vi anser att staten och kom-
munen ska samverka för att sanera tomterna. Ytterligare externa 
köpcentra ska inte anläggas inom Malmö stad, vi vill istället ha 
bostadsområden med närservice. När vi bygger nytt vill vi att 1,5 
procent av budgeten ska gå till offentlig konstnärlig utsmyckning. 

En blandad stadsbebyggelse ger en tryggare stad och en mer 
levande stadsmiljö som är mycket mer trygghetsskapande än oli-
ka övervakningssystem. Kommunala lokaler ska kunna använ-
das på olika sätt, t.ex. ska skollokaler vara öppna på kvällstid för 
föreningar och fritidsverksamheter31.

En grönare stad 
Det är viktigt att fortsätta värna och etablera gröna stråk i form 
av parker, alléer, natur- och rekreationsområden som att bevara 
den biologiska mångfalden. Vår vision för ett grönare Malmö tar 
sin utgångspunkt i såväl naturvård, som sociala-, rättvise- samt 
hälsoskäl. Staden behöver i högre grad bli en plats för alla, också 
för andra än människor. Den biologiska mångfalden i staden ska 
öka - genom att skapa nya grönområden, sköta våra parker och 
andra grönområden för att ge utrymme åt natur och mångfald. 
Att öka tillgången på rekreationsområden – miljöer där annat 
än trafik och marknadsintressen får utrymme. 

Mer mat måste odlas i staden och kommunen bör ta större 
ansvar i den processen. En ätbar park skulle öka den biologis-
ka mångfalden, överbrygga sociala strukturer, vara nyttigt i ut-
bildningssyfte samt befästa Malmös position som en progressiv 
miljöstad. För övrigt ska ytor för stadsodling och kolonilotter 
skapas i befintlig bebyggelse och vara en självklarhet i all ny-
byggnation.

Havet är ett viktigt område för biologisk mångfald och en 
viktig mötesplats för människor från alla delar av staden. För att 
denna viktiga livskvalitet inte ska utarmas krävs en havspolitik 
med minskade utsläpp till havet. n

30.  Malmö stad arbetar med att synliggöra 
ojämställdhet. All statistik könsuppdelas vilket 
bland annat visar att män och kvinnor upplever 
tryggheten och stadsmiljön olika. Statistiken 
utgör underlag för för ännu fler förbättringar.

31.  Allaktivitetshus har skapats – skollokaler 
öppnas upp på eftermiddagar och kvällar för 
aktiviteter.

Bättre och billigare kollektivtrafik
l Vänsterpartiet arbetar för en kraftig utbyggnad av kollektivtrafiken 
för ett miljövänligt transportsystem i Skåne. Region Skåne är ansvarig 
för kollektivtrafiken i Malmö. Där har den politiska majoriteten bestå-
ende av de borgerliga partierna inklusive Miljöpartiet höjt taxorna i 
kollektivtrafiken årligen. Vänsterpartiet vill istället sänka taxorna och 
helt avskaffa dem för pensionärer och ungdomar. Vänsterpartiet vill 
också ha en lägre taxa för att åka tåg över Öresundsbron. 

Kollektivtrafiken är viktig för hela samhället och Vänsterpartiet 
vill öka andelen som finansieras via regionskatten istället för höjda 
taxor. Vänsterpartiets förslag gynnar låginkomsttagare och andra 
som behöver kollektivtrafiken. Vänsterpartiet vill att miljöavgifter (s.k. 
trängselskatt) införs för biltrafiken som omfördelar pengar till kollek-
tivtrafiken, det är en omfördelning från hög- till låginkomsttagare och 
från män till kvinnor. 
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6. Meningsfull 
fritid för alla
Vänsterpartiet anser, att en meningsfull fritid är 
en grundläggande demokratisk rättighet 
för alla malmöbor oberoende av klass, kön, ålder 
eller etnisk bakgrund. Det ska inte vara plånbo-
kens tjocklek som avgör vem som får chans till 
kreativitet, fritid och idrott. 

VÄNSTERPARTIET  
ARBETAR FÖR ATT:
• Kommunens föreningsstöd ska premiera jämlikhet  
 avseende klass, kön och etnicitet. 

• Stödet till idrotten framförallt ska riktas till ungdoms- och  
 breddidrott och idrott för personer med funktionsnedsättning.

• Kommunen ska erbjuda gratis simskola till alla barn.

• Fler fritidsgårdar och mötesplatser ska finnas  
 i alla delar av Malmö.

• Kommunen ska ordna fler mötesplatser  
 för äldre och personer med funktionsnedsättning.

• Fler lekplatser och idrottsytor anläggs i staden. 

• Fler kommunala anläggningar ska vara öppna  
 för allmänheten.

Stärk föreningarna 
Människors delaktighet i föreningslivet och våra folkrörelser är 
en viktig del av demokratin. Vänsterpartiet vill uppmuntra ett 
mer allsidigt föreningsliv. Det samhälle vi har idag är ett resul-
tat av folkrörelsers kamp, därför är bra villkor för föreningslivet 
grundläggande. Det är oroande att antalet föreningsaktiviteter 
sjunker. Kommunen måste i fortsatt dialog med medborg-
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arna och föreningarna komma fram till vad orsaken är och för-
bättra villkoren32. 

En meningsfull fritid är viktig 
för hälsan och demokratin 
Alla malmöbor har idag inte samma möjlighet till en menings-
full fritid. Vänsterpartiet vill förändra detta genom att riva hin-
der som t.ex. avgifter, långa transportsträckor och könsterotypa 
mönster. Vi vill se till att aktiviteter och mötesplatser finns i hela 
staden. Ett aktivt föreningsliv är en förutsättning för demokratisk 
delaktighet och för att ohälsa inte ska uppstå. 

Jämställd fritid
Flickor och pojkar ska ges samma rättigheter och möjligheter till 
en meningsfull fritid. Föreningarnas bidrag och villkor ska gran-
skas ur ett jämställdhetsperspektiv. Kommunens fritidsgårdar 
och mötesplatser ska aktivt jobba med att både flickor och pojkar 
ges makt, resurser och utrymme. Kommunens bolag ska ha ett 
tydligt jämställdhetsperspektiv vid sponsring.

Jämlika förutsättningar  
för föreningslivet 
Vi vet att förutsättningarna ser olika ut inom föreningslivet, där 
män, svenskhet och funktionalitet premieras33. Vänsterpartiet 

vill förändra föreningsstödet så att nyetablerade föreningar har 
lättare att få information och stöd. Vi vill uppmuntra föreningar 
som arbetar med aktiviteter som är riktade till personer med 
funktionsnedsättning34. Alla föreningar som får stöd av kom-
munen ska visa hur de arbetar mot diskriminering35.

Värna breddidrotten
Både bredd- och elitidrotten behövs, men vi anser att kommu-
nens uppgift är att särskilt värna om breddidrotten. Det ska vara 
lika förutsättningar för alla. Vänsterpartiet arbetar för en jäm-
ställd idrott, fri från rasism och homofobi. 

Gemensamt ägande ger  
lägre hyror åt föreningarna 
Bristen på lokaler begränsar organisations- och mötesfriheten. 
Öppna kommunala anläggningar garanterar både föreningsaktiva 
och andra malmöbors behov. Med gemensamt ägande kan vi ga-
rantera låga hyror och entréavgifter som gör fritiden öppen för alla.

Fler mötesplaster  
och fritidsgårdar 
Fritidsgårdar och andra mötesplatser är viktiga för demokra-
tin och för att ta tillvara människors, speciellt barn och ungas, 
engagemang, kreativitet och vilja. De ska vara platser att mötas 

32.  Införandet av fritidsexpressen, ett system 
för att ekonomiskt hjälpa nya föreningar att 
komma igång. 

33.  Bättre förutsättningar för ridskolorna har 
införts som tidigare haft sämre villkor än kill-
dominerade sporter. Det byggs nu bland annat 
två nya ridhus i Malmö.

34.  Jämställdhetsutbildningar till föreningar som 
är anslutna till fritidsförvaltningen.

35  Fotboll mot rasism – ett samarbetsprojekt 
med MFF som innebär att fotbollspelande 
flickor och pojkar lyfter frågor om rasism och 
diskriminering.
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på, fria från kommersialisering, diskriminering och stereotypa 
normer36. Vänsterpartiet vill satsa resurser på mötesplatserna så 
att personalen har möjlighet att skapa bärande relationer till de 
unga. Barn och ungdomar ska kunna påverka sina mötesplaster, 
och ses som resurser, inte som problem37. Det behövs fler öppna 
mötesplatser där både unga och vuxna malmöbor kan mötas, al-
laktivitetshus är ett bra exempel38. Även för pensionärer och per-
soner med funktionsnedsättning behövs fler mötesplatser med 
stimulerande aktiviteter. I ett samhälle som vårt, där inte alla 
känner sig trygga överallt p.g.a. diskriminering, är det angeläget 
att skapa frirum. HaBiTatQ, en mötesplats för HBTQ-ungdomar, 
är ett sådant frirum. Vi tycker att HaBiTatQ är viktigt för Malmö 
och vill att mötesplatsen ska stödjas och utvecklas39. 

36.  Mer pengar har avsatts till fler mötesplatser 
och fritidsgårdar.

37.  Föreningsbidrag har getts till Rörelsen Ga-
tans Röst och Ansikte (RGRA) i Malmö.

38.  Satsningar på en jämställd fritid. Killars 
idrottande får bättre förutsättningar, bättre 
träningstider och på de kommunala fritidsgårdar-
na var bara en tredjedel av besökarna är flickor. 
Nu fördelas träningstiderna jämställt, utbildningar 
för föreningar i jämställdhet, och utvecklar fritids-
gårdarna utifrån ett tydligt jämställdhetsuppdrag.

39.  I samarbete med RFSL ungdom, har en 
mötesplats för unga HBTQ-personer startats, 
HaBiTatQ.

Mer möjlighet till rörelse
För att kunna tillgodose barns behov av rörelse krävs satsningar i 
hela staden, speciellt viktigt är att upplåta ytor i tätbebyggda delar 
av staden. Det krävs en utbyggnad av lekplatser för de små bar-
nen, spontanidrottplatser, parker, och idrottsanläggningar som 
kan användas både av föreningar och spontant av människor som 
vill träffas och idrotta. Resurser ska fördelas efter behov och vid 
underhåll eller nybyggnation ska särskilt miljonprogramsområ-
denas behov beaktas. Vänsterpartiet vill att skolbyggander och 
skolgårdar används mer aktivt på kvällar och helger. Simkunnig-
heten är låg i Malmö, därför ska kommunen erbjuda gratis som-
marsimskola till alla barn som inte lärt sig simma. n
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7. Kultur för 
förändring
Kultur är en samhällsförändrande kraft som fler 
ska få tillgång till. För Vänsterpartiet är fokus att 
alla ska få ta del av och utöva kultur. 

VÄNSTERPARTIET  
ARBETAR FÖR ATT:
• Alla ska ha rätt till kultur.

• Malmö Museer ska ha gratis inträde.

• Alla malmöbor i alla delar av staden  
 ska ha tillgång till en god och allsidig biblioteksservice.

• Det fria kulturlivet ska få ökade resurser.

• Avgifterna sänks i Kulturskolan och att alla  
 som vill delta ska få plats.

• Studieförbunden får ökat stöd till folkbildning.

• Fler graffitiväggar skapas.

Kultur för alla
Vi vill att stadens kulturutbud ska återspegla Malmös befolkning 
och göras tillgängligt för alla. Genom mycket låga eller inga av-
gifter ska alla kunna uppleva musik, konst, film och teater eller 
ta del av vårt kulturarv på museerna40. I ett samhälle där rasis-
men, sexismen och klassklyftorna ökar kan kulturen vara ett sätt 
att mötas och ett verktyg att förmedla och skapa motstånd och 
meningsfullhet.

40.  Malmö stad har infört gratis entré på mu-
seerna för barn/unga.
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En kulturpolitik med utrymme 
En bra kulturpolitik ska vara förankrad i samhället, ha förmåga 
att se och följa de förändringar och den utveckling som sker. I 
vår stad ska både majoritetskulturen och de olika minoritetskul-
turerna kunna existera på sina egna villkor och respekteras för 
sin särart. Vi vill ge möjlighet för kulturen att utvecklas, där kul-
turarbetarna ges utrymme för kritiska synpunkter och för konst-
närliga experiment. Kulturpolitiken får aldrig göra våld på eller 
styra den konstnärliga friheten. När konstarterna utvecklas ska 
kulturpolitiken svara mot de nya behoven. Vi vill att kommunen 
inrättar fler graffittiväggar.

Kulturens egenvärde 
Kulturen har ett alldeles eget värde, det behöver inte motiveras av 
att den är nyttig för något annat. Kultur är en mänsklig rättighet 
och handlar om yttrandefrihet och det fria ordet som aldrig får 
tystas. Vi vill utveckla Malmös arbete med fristadsförfattare till 
att omfatta fler och även gälla utövare inom andra konstformer41. 

Kulturarv 
Vänsterpartiet ser bevarandet av kulturarvet som en viktig kul-
turpolitisk uppgift. Vi måste känna till vår historia för att förstå 
den tid vi lever i och kunna bana väg för framtiden. Fortfarande 
utgår mycket av den historiebeskrivning vi får, inte minst i sko-
lorna, från en borgerlig kultur. Vi vill att den folkliga kulturen 
ska få större utrymme. Genusperspektivet, arbetarrörelsens his-

toria, immigranternas historia och Sveriges roll i skapandet av 
en orättvis värld där människor tvingas på flykt behöver belysas. 
Malmö stadsarkivs samlingar måste bli mer lättillgängliga och de 
ska samarbeta med skolorna.

Biblioteken 
I vår stad ska alla känna sig välkomna till biblioteken. De har 
ett stort ansvar för att utveckla demokratin genom att tillgodose 
befolkningens behov av information, kunskap och kommuni-
kation. Biblioteken ska vara tillgängliga, genom att bl.a. erbjuda 
litteratur på olika språk, längre öppettid, bokbussar och en aktiv 
dialog med grupper som diskrimineras42. Vi vill ha fler bibliotek 
och stärka dem som redan finns. Barns och ungdomars tillgång 
till litteratur ska prioriteras. Bibliotekens lokala förankring som 
informationscentra och öppna mötesplatser ska utvecklas43.

Filmpolitik
I vårt Malmö har alla möjlighet att ta del av film. Skolbioverk-
samheten med Sveriges första barnfilmsbiograf ska utvecklas. 
Filmbranschen har ögonen på Malmö, det vill vi ta vara på och 
utveckla Malmö till ett center för film. 

Barn- och ungdomskultur 
I Vänsterpartiet ser vi stödet till barn- och ungdomskulturen 
som vårt särskilda ansvar. Barn och unga ska ha rätt att ta del av 

“Vi måste kän-
na till vår his-
toria för att 
förstå den tid 
vi lever i och 
kunna bana 
väg för fram-
tiden”

41.  Malmö ger två förföljda kulturarbetare 
fristad . Malmö museum har ett arbete kring 
immigrantkvinnors historia i Malmö. Malmö 
driver tillsammans med Malmö högskola ett 
forskningscentrum för Malmöhistoria. Malmö 
stadsteater driver projektet Förintelsens Ögon-
vittnen.

42.  Öppettiderna på biblioteken har utökats och 
papperslösa har fått rätt till lånekort.

43.  Nytt småbarnsbibliotek med fokus på icke 
normativa böcker är under framtagande.
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ett rikt kulturliv och möjlighet att skapa själva. Utbud och akti-
viteter ska finnas i hela staden så att barn och unga kan välja det 
som passar dem själva bäst. Skolan har ett stort ansvar för barns 
tillgång till kultur44. Vi vill öka resurserna för att skolorna ska 
kunna erbjuda t.ex. film- och teaterbesök, samt för att i moders-
målsundervisningen kunna bjuda in författare och kulturutövare 
som gäster45.

Teater är betydelsefullt för barns utveckling och ger dem red-
skap att utrycka sig och kritiskt granska vår samtid. Vi vill därför 
utveckla Unga teatern som nu återuppstår i Malmö. I vårt Mal-
mö har barn och ungdomar rätt att både se och utöva teater46.

Kulturskolan är till för alla barn och ungdomar i Malmö. Alla 
som vill ska ges möjlighet att delta och Kulturskolan ska aktivt 
arbeta med att få barn från hela Malmö att delta i verksamheten. 
En grundläggande förutsättning för att kunna söka sig till Kul-
turskolan är att utbudet motsvarar behoven och att avgifterna är 
låga. Vi vill utveckla El Sistema, en orkesterverksamhet för barn, 
så det når fler i Malmö47.

Institutionerna  
och det fria kulturlivet 
Vänsterpartiets uppfattning är att institutionerna och den fria 
kulturen behöver och berikar varandra. I Malmö har vi flera 
konstnärliga högskoleutbildningar och det kan vi bli bättre på 
att ta tillvara. Vi vill att kulturarbetare ska få större möjlighet att 
verka i till exempel skolorna och inom vården. 

Vi vill betona basverksamheternas betydelse och alla parters 

behov av kontinuitet och trygghet. Stödet till det fria kulturlivet 
måste öka, särskilt till nya kulturformer48. En grundläggande för-
utsättning för att kunna bedriva verksamhet är att det finns till-
gång till ändamålsenliga lokaler. Verksamhet som bryter gränser 
och aktivt arbetar med att nå nya publikgrupper ska prioriteras. 
Möjligheten att utöva och möta kultur i sitt eget bostadsområde 
är viktigt, särskilt om man har dålig ekonomi och saknar erfa-
renhet eller vana att söka sig till konserthus eller teatrar. De cen-
tralt belägna kulturinstitutionerna ska därför öka sin uppsökande 
verksamhet.

Folkbildningen genom studieförbund är centralt för staden. 
De utgör en bildningsarena för föreningslivet och enskilda. Ge-
nom studiecirklar och annan verksamhet väcks nyfikenhet och 
sås frö till förändring, demokrati och samhällsengagemang. 

Feministiska och  
antirasistiska perspektiv
Kulturlivet måste spegla malmöborna, både vad gäller ekono-
miskt stöd och institutionernas repertoarer. Jämställdhetsinte-
grering och andra metoder för att upptäcka och agera mot dis-
kriminering inom det offentliga kulturlivet ska intensifieras49. 
Institutionerna har ett särskilt ansvar att spegla befolkningen 
och rådande samhällsförhållande. Vi vill att utbytet med insti-
tutionernas motsvarighetet i malmöbornas ursprungsländer ska 
öka. Malmö stad ska bli bättre på att uppmärksamma och ge 
utrymme för de kulturutövare från andra länder som finns i vår 
stad. n

44.  En kommunal biograf med barnfilmssalong 
håller på att färdigställas. Satsning på kvalitets-
film och skolbioverksamhet.

45.  Vi har gjort en årlig uppräkning av pengarna 
till barnkultur.

46.  Unga teatern återuppstår 2014.

47.  Vi har sänkt avgifterna för barn i den 
kommunala kulturskolan och infört El Sistema, 
en orkesterverksamhet för barn i socialt utsatta 
områden.
  
48.  Stödet har ökat till det fria kulturlivet.

49.  Arbete för att den offentliga konsten i 
stadens utemiljö ska spegla befolkningen.
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8. Vård och omsorg 
För Vänsterpartiet går folkhälso-, vård- och om-
sorgspolitiken ut på att ge människor mer lika 
förutsättningar till ett gott liv.  Vårt mål för 
folkhälsoarbetet är att hälsotillståndet i första 
hand ska förbättras för dem som har sämst hälsa. 
En förutsättning för en bra vård och för en bra ar-
betsmiljö är att det finns tillräckligt med person-
al. Vänsterpartiet arbetar därför för att styra re-
surserna till ökad personalbemanning i vård- och 
omsorgssektorn. Vänsterpartiet höjer hellre skat-
ten än drar ner på välfärden och motsätter oss allt 
vinstuttag från välfärden.

VÄNSTERPARTIET  
ARBETAR FÖR ATT:
• Vård och omsorg ska drivas i offentlig regi  
 fri från vinstintressen.

• Det obetalda arbetet och anhörigvården  
 ska synliggöras och resurser tillföras. 

• Satsningar görs på personalen, såväl i ökat antal  
 som på bra utbildning och arbetsmiljö. 

• Öka de äldres trygghet genom att vårdinsatserna  
 i hemmet ska ske av så få olika personer som möjligt.

• Säkerställa att personer med funktionsnedsättning  
 fullt ut kan delta i samhällslivet.

• Det finns en hög kvalitet på tolkar.

• Asylsökande och papperslösa ska erbjudas  
 vård och omsorg.

• Utveckla klagomålshanteringen och öka  
 rättsäkerheten för socialtjänstens klienter.

• Stärka socialtjänstens roll i samhällsplaneringen. 

• Kommunen ska ha ett aktivt arbete  
 mot våld i nära relationer.

• Kvinno- och tjejjourerna ska få mer resurser  
 för att arbeta mot mäns våld mot kvinnor. 

En feministisk, antirasistisk 
och jämlik vård och omsorg 
Samhället ska utformas så att personer med fysisk- och/eller 
psykisk funktionsnedsättning är fullt ut delaktiga. Äldre och 
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personer med funktionsnedsättning är resurser i samhället och 
deras livserfarenhet och kunskap ska tas tillvara i samhällsbyg-
gandet. Då krävs en utbyggd välfärd som kommer alla till del, en 
omsorg som tar hänsyn till den enskildes behov. Äldre och per-
soner med funktionsnedsättning har rätt att få stöd på ett språk 
de förstår och möta respekt för sina livsval och bakgrunder. Om-
sorgen fördelas idag ojämlikt mellan män och kvinnor50. För att 
motverka det vill Vänsterpartiet att biståndshandläggare ska få 
utbildning kring genusfrågor. I första hand ska brukarens behov 
och ekonomi styra vilka insatser som erbjuds.

Samhället har det övergripande ansvaret för vård och omsorg. 
Vi accepterar inte att anhöriga, mest kvinnor, utnyttjas som gratis 
vårdpersonal. De som ändå vårdar någon närstående i hemmet 
ska ha möjlighet till stöd och regelbunden avlastning. Kvinnor 
är trippelt beroende av vård- och omsorgssektorn, som arbets-
tagare, som gratis arbetskraft och som brukare. Kommunen ska 
synliggöra kvinnors utsatthet och plocka fram en åtgärdsplan.

Personalen
Personalen är verksamhetens främsta resurs. Vi inser att det krävs 
stora satsningar. Vi vill anställa fler, ta bort otrygga anställningar 

och öka personalinflytandet. Genom bra anställningsvillkor och 
löner blir det lättare att rekrytera personal och högre kvalitet på 
vården51. Vi vill värna rätten att anmäla missförhållanden utan att 
det påverkar anställningstryggheten, det ska även gälla tim- och 
visstidsanställda. Privatiseringarna inom assistansverksamheten 
har lett till fler otrygga anställningar och miljardvinster för förta-
gen på skattebetalarnas, personalens och brukarnas bekostnad. Vi 
ser därför återkommunalisering av detta område som prioriterat.

Bryt ofrivillig isolering 
I Vänsterpartiets Malmö vill vi bryta ofrivillig isolering. Därför 
vill vi utveckla fler typer av boenden som fler kan ha tillgång till 
och ha en välfungerande färdtjänst. Mötesplatser och kommu-
nalt bekostad ledsagning för äldre är viktiga för att höja livskva-
liteten. Brukarnas egna föreningar gör ett ovärderligt arbete och 
det vill vi att kommunen ska stödja och uppvärdera. 

Brukarinflytande 
I Vänsterpartiets Malmö vill vi att brukarnas behov ska stå i cen-
trum. Malmö stad ska därför arbeta aktivt med brukarinflytande, 

50.  Vi arbetar för jämställda omsorgsinsatser. 
En jämställdhetsanalys på insatser för funk-
tionshindrade, visade att män och pojkar oftare 
beviljas insatser än kvinnor och flickor. Analysen 
har lett till ett fördjupat arbete med socialtjän-
stens bedömningar, fortsatta ärendegranskning-
ar utifrån ett jämställdhetsperspektiv och att en 
checklista för biståndsbedömning arbetats fram.

51.  En låglönesatsning för lågavlönade kvin-
nodominerade yrken har genomförts. Det gav 
1000 kr mer i månaden för drygt 1000 anställda 
(vårdbiträden och socialsekreterare med myn-
dighetsutövning) vilket lett till att löneskillnad-
erna mellan manligt och kvinnligt dominerade 
yrken minskar i Malmö stad.

Sjukvård  
l Skånsk sjukvård är i kris. En utredning över skånsk sjukvård 2011 
visar på att varje dag görs 50 överbeläggningar och 40 utlokaliseringar 
av patienter. Utredningen slår fast att patientsäkerheten är hotad. Den 
borgerliga femklövern som styr regionen har fram till valåret priorite-
rat bibehållen skatt framför att göra något åt detta faktum. Skatten i 
regionen har varit oförändrad sedan 2003 och den skattehöjning som 
görs 2014 räcker inte.

Istället för att göra något åt problemen har femklövern valt att 

privatisera och genomföra en flyttkarusell av olika vårdenheter. En 
karusell som skapat många problem och inte varit förankrad bland 
personalen. Vänsterpartiet har begärt att regionen ska ta reda på hur 
mycket pengar som försvunnit i vinst till privata vårdaktörer. Femklö-
vern svarar att de inte vill ta reda på det. En djupt oansvarig politik som 
styrs av blind privatiseringsideologi istället för patienternas, anhörigas 
och personalens bästa.
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både genom att stödja gruppens egna organisationer och genom 
att systematiskt fråga brukarna om deras uppfattning. 

Trygg och säker  
hemtjänst i offentlig regi 
I Vänsterpartiets Malmö drivs vården i offentlig regi. Vårdper-
sonalen har ett helhetsansvar för vårdtagarna, med tid för om-
vårdnad och hjälp med matlagning, och de äldre har möjlighet 
att påverka vad de äter52. Vi vill ha ett generöst bostadsanpass-
ningsbidrag för att bostäder ska kunna anpassas för att underlät-
ta kvarboende och för att förhindra skador och fallolyckor. När 
det byggs nytt ska funktionshinder och åldrandet beaktas.  

Äldreomsorg ska utgå från de 
äldres specifika behov 
Hemtjänst och särskilda boenden ska anpassas för olika gruppers 
behov. Det behövs speciella insatser för till exempel dementa. Äld-
re med utländsk bakgrund kan behöva särskilda mötesplatser där 
deras språk talas och vårdinsatser av personal med matchande 
språkkunskaper. Tillgång till geriatriker, rehabiliteringspersonal, 

undersköterskor, skötare och annan personal i tillräcklig omfatt-
ning ska garanteras. Vi vill ha helhetssyn på vården – inte en upp-
delning i olika moment. Det förutsätter att alla länkar i vårdkedjan 
samarbetar och kommunicerar. Vi vill ha fler mellanvårdsformer 
som t.ex. trygghetsboende och avlastningsplatser. Alla anställda 
inom vård och omsorg behöver en ordentlig grundutbildning, kon-
tinuerlig fortbildning och tillgång till handledning.

Personer med  
funktionsnedsättning 
Kommunen har ett stort ansvar att realisera den lagstiftning som 
garanterar rätten till delaktighet – Lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS). Förutsättningen för delaktighet 
på riktigt är att LSS-handläggare har tid att ha tät kontakt med 
brukarna. Det behövs för att kunna ge insatser efter brukarnas 
egna behov, som rätt till kontaktpersoner och ledsagare som även 
jobbar kvällar och helger. LSS-boenden ska byggas efter behov. 
Vänsterpartiet värnar LSS-lagstiftningen men vi ser med oro på 
hur övriga samhället ibland träder undan då en person fått rätt 
till LSS. Personer inom LSS-kretsen har, som alla andra, rätt till 
delaktighet i hela samhället. 

52.  Vi har en helhetsyn inom hemtjänsten, 
där brukarna ska kunna få serviceinsatser i tid 
och kunna välja vad som ska göras. Likaså har 
matdistributionen ändrats så den enskilde nu 
helt väljer själv vad man äter.

“Personer inom 
LSS-kretsen 
har, som alla 
andra, rätt till 
delaktighet i 
hela samhället”
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Individ- och familjeomsorg 
Kommunens socialtjänst ska vara det yttersta skyddsnätet för 
människor som befinner sig i ekonomisk eller social kris. Social-
tjänsten sysslar till stor del med myndighetsutövning och har stor 
makt över brukarna. Vid myndighetsutövning är det extra viktigt 
att personalen arbetar mot fördomar och har kompetens att möta 
och förstå olika sätt att leva på. Vi vill därför satsa på kontinuer-
lig kompetensutveckling gällande vård, bemötande, HBTQ, ge-
nus, rasism och språk. Vi vill säkerställa tillgång på språk- och 
sakkompetenta tolkar. Det är en förutsättning för medborgarnas 
rättssäkerhet och jämlikhet i kontakt med myndigheterna.

Personalen
Socialtjänsten i dagens Malmö är underbemannad. Vi vill se fler 
socialsekreterare, bättre arbetsmiljö och stöd för personalens 
professionalitet. Det blir bättre för brukaren, den anställda och 
samhället i stort53.

Försörjningsstöd 
Alla människor har rätt till ett gott liv. De som är beroende av 

samhällets stöd för sin dagliga försörjning, ska ha rätt till ett vär-
digt liv och möjlighet att råda över sin ekonomi. I kontakten med 
socialtjänsten är individen i en beroendesituation. Rättsäkerhe-
ten måste därför fungera. Vänsterpartiet vill utveckla ett system 
för klagomålshantering där socialtjänstens klienter kan känna sig 
trygga i att klaga utan rädsla för repressalier. 

Ekonomin hindrar många barn och vuxna att delta i fri-
tidsaktiviteter som idrott och kultur. Barnets bästa enligt soci-
altjänstlagen måste respekteras, inte endast i teorin, utan i mötet 
med barn och barnfamiljer. Vänsterpartiet vill höja försörjnings-
stödsnormen för barnfamiljer i Malmö. 

Missbruksvård 
Kampen mot missbruk är ett samhällsansvar. Kommunen bör på 
alla sätt verka för att människor inte fastnar i missbruk och att de 
som gjort det får professionell hjälp och vård. Rätten till vård får 
inte ifrågasättas och ska erbjudas så att kvinnor och män har lika 
möjligheter att bli fria från missbruk. Ett angeläget område för 
tidiga insatser är stöd till missbrukares anhöriga, inte minst till 
barnen. Socialtjänsten ska stödja och samarbeta med klientorga-

53.  Från 2014 satsas 30 miljoner på att anställa 
fler socialsekreterare till myndighetsutövning.

Försörjningsstöd – övervältring
l Regeringen har gjort det svårare att få både a-kassa och sjukpen-
ning, dessutom har de sänkt nivåerna i ersättningen. Detta har inne-
burit att många fler tvingas söka försörjningsstöd hos kommunen. 
Förutom det individuella lidandet denna politik skapar är det också 

ett sätt att gröpa ur kommunernas ekonomi.  Varje år övervältrar 
staten cirka 100 miljoner i ökade kostnader på Malmö på detta sätt. 
Eftersom kommunerna står för den största andelen av vår välfärd får 
detta självklart konsekvenser för nivån på välfärden.
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nisationer och självhjälpsgrupper. Socialtjänsten ska ha resurser 
att göra individuella uppföljningar.

Barn och ungdom 
Många barn befinner sig dagligen i en påfrestande uppväxtmiljö, 
där de utsätts för misshandel, bevittnar våld mot sin ena föräld-
er och/eller får ta konsekvenser av missbruk i familjen. Det finns 
barn och ungdomar som utsätter andra för brott och sig själva för 
allvarliga risker. Anmälningar om barn som far illa måste tas på 
allvar, liksom barns behov av stöd och skydd. Det förebyggande 
arbetet får aldrig stå tillbaka för tvångsinsatser och omhänderta-
ganden. Barn och ungdomar, speciellt de med utländsk bakgrund, 
blir ofta skuldbelagda. Socialarbetare på stan arbetar för att nå 
ungdomar i deras vardagsmiljö, vi vill att det arbetet fördjupas.

Samhällsplanering 
Socialtjänsten har ett viktigt ansvar för att sociala, och inte bara 
ekonomiska aspekter, vägs in i samhällsplaneringen. Vi vill för-
verkliga många av de förslag som Kommissionen för ett socialt 
hållbart Malmö tagit fram. Kommissionen pekar på vikten av en 

social investeringspolitik och samhällets ansvar för att upprätt-
hålla och utveckla en bra välfärd som kommer alla till del. En 
social investeringspolitik innebär att satsningar görs för att för-
hindra ohälsa och ekonomiska konsekvenser längre fram. Den 
sociala dimensionen av samhällsplanering är viktig. För att sam-
hället ska kunna utvecklas och den enskildes rätt till ett bra liv 
ska kunna uppnås måste vi satsa på preventiva insatser. Vi vill 
skapa ett samhälle som är byggt för människan och inte för den 
enskildes girighet.

Våld i nära relationer 
Våld i nära relationer är en av de yttersta konsekvenserna av vårt 
patriarkala samhälle. Alla kommunens förvaltningar måste därför 
ha kunskap om denna fråga för att de ska kunna agera förebyg-
gande och uppmärksamma när någon blir utsatt. För de som har 
blivit utsatta har Malmö stad ett bra handlingsprogram mot våld 
mot kvinnor. Arbetet med att förverkliga detta ska fortsätta. I det 
arbetet vill vi att missbrukande kvinnors utsatthet och våldet i sam-
könade relationer särskilt bör uppmärksammas. Vi vill öka sam-
arbetet och det ekonomiska stödet till kvinno- och tjejjourer54. n

54.  Resurserna till arbetet mot våld i nära 
relationer har ökat. Det har inneburit bland 
annat 3 Mkr mer till jourernas verksamhet och 
uppbyggnad av ett nytt kompetenscenter.

Kommission för ett socialt hållbart Malmö
l Kommissionen tillsattes av kommunstyrelsen i Malmö och består 
av en grupp forskare och praktiker. Kommissionen har avgett en 
slutrapport rörande Malmös väg mot en hållbar framtid som ger ett 
antal förslag på hur Malmö kan ändra sin politik för att uppnå en mer 

jämlik hälsa för stadens invånare. Huvudförslaget är en långsiktig 
social investeringspolitik och möjlighet för fler att delta i beslut kring 
samhällsutveckling.
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9. Arbete  
åt alla
Vänsterpartiet anser att det är en mänsklig rät-
tighet att ha ett arbete att gå till där man har 
sin ekonomi tryggad. Arbete är ett sätt att kän-
na delaktighet, förebygga isolering och skapa en 
identitet.

VÄNSTERPARTIET  
ARBETAR FÖR ATT:
• Skapa tryggare anställningar och förstärkt arbetsrätt.

• Kommunen inte ska använda bemanningsföretag.

• Öka rättsäkerheten för arbetssökande. 

• 30 timmars arbetsvecka och 6 timmars arbetsdag  
 med bibehållen lön införs på försök i verksamheter inom  
 Malmö stad. 

• Det ställs sociala krav vid offentlig upphandling.

Bekämpa arbetslösheten  
– inte de arbetslösa 
Arbetsmarknadspolitiken är ett statligt område men då statens 
politik havererat behöver Malmö ta ett stort ansvar för allas rätt 
till arbete. Vänsterpartiet vill att kommunen erbjuder praktik-
platser, utbildning och vägledning av god kvalitet som leder till 
arbete eller studier. Vi är emot sysselsättningsverkstäder som 
bara går ut på att kontrollera den arbetslöse. Förutom att det är 
förödande för individen riskerar också arbetsmarknadsinsatser 
med alltför låga ersättningar att slå ut riktiga jobb och medverka 
till att sänka lönerna på hela arbetsmarknaden. Vi är emot 
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FAS 3 och arbetar för att kommunen ska ge riktiga jobb till de 
som hamnat i FAS3. Vänsterpartiet vill kvalitetssäkra arbets-
marknadsåtgärderna genom att säkerställa kvinnors och mäns 
lika möjlighet till deltagande och genom att stärka deltagarinfly-
tandet och insynen55. Vi vill skapa ett system för klagomålshan-
tering som ökar rättssäkerheten för arbetssökande.

Rätt till arbete 
Allas rätt till arbete är en fråga om makt och demokrati. Allt fler 
tvingas acceptera otrygga anställningar; tillfälliga jobb, timvika-
riat eller projektanställningar. Otryggheten försvagar arbetsta-
garnas och fackföreningarnas ställning på arbetsplatserna och 
leder till ”tysta arbetsplatser”. 

Användningen av bemanningsföretag innebär sämre sam-

manhållning på arbetsplatsen, möjlighet för arbetsgivaren att 
frångå arbetsrättslagstiftningen och ökad otrygghet för den an-
ställde. Därför vill Vänsterpartiet att Malmö stad inte ska anlita 
bemanningsföretag56. 

En stark offentlig sektor kräver mycket personal. Vänsterpartiets 
arbete för en bra, solidariskt finansierad välfärd är också ett sätt att 
skapa fler arbeten. Vi vill att kommunen ska planera för arbetsmark-
nadsåtgärder med sikte på kommunens egna rekryteringsbehov. Vi 
vill omvandla kortsiktiga projektmedel till riktiga jobb. 

Vi vill ha en utvecklad samverkan med statliga myndigheter 
inom arbetsmarknadsområdet som utgår från individperspekti-
vet. En arbetssökande ska kunna upprätta en långsiktig hand-
lingsplan som innefattar både kommunala och statliga åtgärder. 
Handlingsplanen tillhör individen och det ökar rättstryggheten 
gentemot konstlade aktiveringsåtgärder och motprestationskrav. 

55.  En jämställdhetsöversyn av arbetsmarknad-
sinsatserna på Jobb Malmö har konkret lett till 
förändrade intag och bygge av omklädningsrum 
så att alla oavsett kön får lika tillgång till alla 
arbetslag och insatser. 

56.  Malmö stad har sagt nej till bemannings-
företag, kommunen ska inte hyra in dyra tjänster 
utan istället själv anställa.

“Vänsterpar-
tiet vill att 
Malmö stad 
inte ska anlita 
bemannings-
företag”



4342

kommunalpolitiskt program för vänsterpartiet malmö 2014-2018kommunalpolitiskt program för vänsterpartiet malmö 2014-2018

Offentliga upphandlingar
Omkring en tredjedel av kommunens budget går till offentlig 
upphandling. Vänsterpartiets vill i första hand bedriva verksam-
het i egen regi, det är bästa garanten för att det råder bra villkor. 
Kommunen ska inte anlita entreprenörer utan svenska kollektiv-
avtal57. Vid upphandling ska fackliga organisationer bjudas in till 
dialog. Alla upphandlingar ska innehålla krav på god arbetsmiljö 
och tillgänglighet för personer med funktionshinder. Alla anbud-
givare ska också kunna presentera ett arbete mot diskriminering. 
Vi arbetar för att antidiskrimineringsklausuler i upphandlingar-
na ska finnas och följas upp. Vi ska säkerställa detta genom Vita 
Jobb-modellen58. I det fall upphandlingar genomförs ska det ske 
med ett politiskt inflytande på vilka krav som ställs. Upphandling-
ar ska följas upp och utvärderas. Kommunen ska inte göra affärer 
med företag som flyttar våra välfärdspengar till skatteparadis el-

ler som ägnar sig åt ekonomisk brottslighet. Vänsterpartiet vill att 
Malmö ska utveckla Fair Trade-konceptet och att staden inte ska 
handla varor från ockuperad mark59. 

Ett arbetsliv för alla  
– förkorta arbetstiden 
I Sverige har vi jämförelsevis långa normalarbetstider. Samtidigt 
är sjukskrivningarna och utslagningen från arbetslivet ett allvarligt 
samhällsproblem. Kvinnorna som står för större delen av det obetal-
da arbetet drabbas värst av stressen och känslan av otillräcklighet i 
arbetslivet. Därför är förkortad arbetstid inte enbart en generell väl-
färdsreform utan också ett viktigt steg för ökad jämställdhet genom 
en rättvisare fördelning mellan betalt och obetalt arbete. Vårt mål är 6 
timmars arbetsdag och 30 timmars arbetsvecka med bibehållen lön. n

57.  Malmö stad ska ställa krav på kollek-
tivavtalsliknande villkor när kommunen upphan-
dlar tjänster.

58.  Vita jobb-modellen ska vara regel vid alla 
tjänsteupphandlingar, den går ut på att ställa 
sociala villkor vid upphandling, samt en kontroll 
av att företagen inte använder svart arbetskraft 
utan betalar sina sociala avgifter och skatt 
med mera. Kontrollen sker i samarbete med de 
fackliga organisationerna.

59.  Vi är överens i den politiska majoriteten att 
vi ska se över möjligheterna för att kommunen 
inte ska handla varor från ockuperad mark.

Jobb
l Regeringens arbetsmarknadspolitik går ut på att skapa låglönejobb 
och en arbetskraftsreserv. Att så ensidigt satsa på låglönejobb är 
dåligt både för den enskilde och för hela samhällsutvecklingen. Den 
enskilda får osäkra anställningar och svårigheter att hitta andra jobb 
och samhället går miste om utbildade människor och innovationer. 
Regeringens arbetsmarknadspolitik är kränkande mot den enskilde. 
FAS 3 har mest blivit ett tvångssysselsättningsprojekt som inte leder 
till jobb.

Regerinen har infört RUT-avdrag för hushållsnära tjänster, detta 
kostar kring 3 miljarder per år. Hade dessa pengar istället gått till 

hemstjänsten kunde vi anställt fler vilket gett de som är gamla och 
funktionsnedsatta mer hjälp och stöd. Nu går detta stöd till friska 
välmående familjer. 

Regeringen har sänkt restaurangmomsen och arbetsgivareav-
giften för unga. Dessa två reformer kostar kring 20 miljarder per år. 
Utslaget på hur många jobb de gett kostar varje nytt jobb cirka 1,5 
miljoner. För den summan kunde vi istället anställt fyra i vår gemen-
samma välfärd. Det hade inneburit fyra gånger så många nya jobb 
och att vi fått en bättre välfärd. Regeringen väljer skattesänkningar 
istället för satsningar på arbete åt alla.



4544

3. FÖRSKOLA & SKOLA



4544

kommunalpolitiskt program för vänsterpartiet malmö 2014-2018

10. Malmö stad 
som arbetsgivare
Vänsterpartiet arbetar för att Malmö stad  
ska vara en bra arbetsgivare och vara ett 
föredöme för andra arbetsgivare. VÄNSTERPARTIET  

ARBETAR FÖR ATT:
• Höja lönerna för kvinnodominerade låglönegrupper.  
 Ingen ska tjäna under 25 000 kronor i månaden.

• Att kommunens arbetsgivarpolitik ska ha ett tydligt  
 och aktivt jämställdhetsperspektiv.

• Stoppa privatiseringarna och återkommunalisera   
 välfärdsverksamhet.

• Vi vill ha fler tillsvidare anställningar inom kommunens 
 verksamheter. Trygga jobb leder till bättre välfärd. Rätten  
 till heltid skall vara garanterad för alla, med möjlighet till  
 önskad tjänstgöringsgrad.

• Satsa på kompetensutveckling för kommunens personal.

• Flerspråkighet och kulturkompetens ska vara meriter  
 vid kommunens rekrytering.

• Kommunens alla chefer ska utbildas i antidiskriminering  
 utifrån ett arbetsgivarperspektiv. 

De anställda är kommunens främsta resurs. Det är en av Vän-
sterpartiets viktigaste uppgifter att kämpa för löner som går att 
leva på, trygga anställningsvillkor och bra möjligheter till att 
utvecklas i sitt yrke för kommunens anställda. Det är inte bara 
en rättvisefråga utan också en förutsättning för att kommunen 
ska ha möjlighet att rekrytera personal i framtiden. En socialis-
tisk och feministisk politik innebär att förflytta makt, både från 
högavlönade till lågavlönade och från män till kvinnor. 
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Jämställda löner 
Vänsterpartiet arbetar för att kommunen ska ta ansvar för att den 
kollektiva lönediskrimineringen mellan män och kvinnor upp-
hör. Vi kan göra mycket på kommunal nivå, då 80 procent av 
de anställda inom kommuner och landsting är kvinnor.  Vän-
sterpartiet stödjer de fackliga kraven för höjda lägstalöner och 
befattningslöner. Lika lön för likvärdigt arbete är vårt mål60. Det 
är idag en realitet att många inte kan leva på sin lön och klass-
klyftorna ökar. Vänsterpartiet vill att ingen kommunanställd ska 
ha en heltidslön under 25 000 kronor i månaden, detta ska gälla 
även timanställda (motsvarar 155 kronor i timmen). Med bättre 
villkor och höjda löner för de lägst avlönade i kommunen ökar 
trycket för att även den privata sektorn höjer sina löner. 

Feministisk arbetsgivare 
Arbetsvillkoren för män och kvinnor skiljer sig åt på fler om-
råden än lönen, det handlar om vilka som får arbetskläder, har 
de tryggaste anställningarna, karriärmöjligheterna och vilka som 
tar ut föräldraledighet och vård av sjukt barn. Vi vill att Malmö 
ska vara en feministisk arbetsgivare som aktivt synliggör och 
motverkar könsorättvisorna i arbetet.

Återkommunalisera  
verksamhet
Vi vill utveckla den kommunala verksamheten utifrån malmö-
bornas behov. Därför är det viktigt att kommunen arbetar för 
att återta redan privatiserad verksamhet. Erfarenheten visar att 

privatiseringar, förutom att det innebär girighet och vinst till en-
skilda istället för välfärd till flertalet, leder till sämre villkor för 
de anställda genom otryggare anställningar, fler deltider och läg-
re löner, samt mer stress och sämre arbetsmiljöer. Privatisering 
innebär dessutom mindre demokratisk påverkan. 

Tryggare arbetsliv 
Vänsterpartiet vill omvandla visstidsanställningar till fasta sche-
malagda heltidstjänster61. Deltids- och visstidsanställda har ofta 
lägst löner, mindre möjlighet till kompetensutveckling och sämst 
möjlighet att påverka på jobbet. Vänsterpartiet vill minska ti-
manställningar och förbjuda kommunen att tvinga sin personal 
till delade turer. I dag är det nästan 50 procent av de som arbe-
tar inom kommunals avtalsområde som arbetar deltid. Vårt mål 
är att ingen ska tvingas till deltid och prioriterar denna grupp i 
arbetet för tryggare anställningar. Vi vill att kommunen ska ha 
egna vikariepooler för merparten av vikarierna, för att ge fas-
ta anställningar, bättre personalförsörjning och högre kvalitet i 
verksamheten62.  

Satsa på  
kompetensutveckling 
Alla har rätt att utvecklas inom sitt yrke. All personal ska ha till-
gång till kontinuerlig kompetensutveckling, medarbetarsamtal 
och handledning vid behov. Vid nya chefstillsättningar är det 
viktigt att man inte bara ser till den formella utbildningen utan 
också ser till kompetensen inom verksamhetsområdet. Kom-

60.  En strategi för jämställd personalpolitik har 
antagits. På kommunens arbetsplatser ska man 
nu aktivt arbeta med bland annat inflytande, att 
kombinera föräldraskap och förvärvsarbete och 
jämställd tillgång till arbetskläder. Trygga an-
ställningsformer är prioriterade och vi säger nej 
till delade turer inom till exempel hemtjänsten.

61.  Rätt till heltid eller önskad tjänstgöringsgrad 
gäller nu för alla kommunens anställda. Malmö 
stad ska minska antalet timanställningar till 
förmån för tillsvidaretjänster.

62.  Förvaltningarna ska inrätta personalpooler 
för vikarier.
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munens mål, om att de anställda ska spegla befolkningen måste 
även gälla vid chefstillsättningar. Vänsterpartiet vill se ett särskilt 
chefstillsättningsprogram som ska syfta till att få större mångfald 
bland Malmös chefer. Någon som arbetar med personalfrågor 
inom varje förvaltning ska ha specialkompetens kring funk-
tionshinderfrågor för att kunna driva utvecklingen om ett mer 
tillgängligt arbetsliv framåt.

Bekämpa diskrimineringen på 
arbetsmarknaden 
På kommunens arbetsplaster ska det inte förekomma någon dis-
kriminering63. Personalens sammansättning ska prägla det om-
givande samhället. Vänsterpartiet anser att flerspråkighet och 
flerkulturell erfarenhet ska ses som en merit vid anställningar. 
Personalen, framförallt cheferna, ska få utbildning i diskrimine-
ringsfrågor64. Malmö ska vara en förebild när det gäller att an-
ställa personer med funktionshinder.

Satsa på bra arbetsmiljö
Kvinnor i offentlig sektor har idag ofta en svår arbetsmiljösitua-
tion med många tunga lyft och drabbas oftare av ohälsa än vad 
män gör. Vänsterpartiet vill satsa på att förebygga dåliga arbets-

63.  Rekryteringsprocessen ska vara fri från 
diskriminering. Förutom olika utbildningsinsatser 
riktade mot kommunens personal som anställer 
har jämställdhetsarbetet även genererat exem-
pel på genustvättade annonser som nu sprids 
mellan förvaltningarna.

64.  Utbildning i alla diskrimineringsgrunder för 
alla chefer i Malmö stad har genomförs.

miljöer. Alla skall ha möjlighet att jobba ett helt arbetsliv utan att 
bli sjuk. Kommunen har som arbetsgivare arbetsmiljöansvar för 
sina anställda och måste arbeta aktivt med förebyggande åtgärder 
och friskvård.  Malmö borde också inleda försök med sextimmars 
arbetsdag med bibehållen lön. Vänsterpartiet vill ha en solidarisk 
finansiering av sjuklönekostnader i kommunen för att de kvinno-
dominerade arbetsplatserna inte ska drabbas ytterligare i form av 
bland annat färre vikarier vid sjukdom. Det innebär att den en-
skilda arbetsplatsen inte drabbas av kostnaden för sjukdom, utan 
den slås ut på hela kommunens kostnader.

Utveckla  
medarbetarinflytandet 
Vänsterpartiet anser att det långsiktigt är viktigt att de anställda 
har möjlighet till demokratisk påverkan och delaktighet. Otrygga 
arbetsplatser är tysta arbetsplatser, där personalens engagemang 
inte tas till vara. Vi värnar om personalens meddelandefrihet som 
en medborgerlig rättighet för offentlig anställda, men även som 
ett verktyg mot missförhållanden och maktmissbruk. Det finns 
också ett etablerat samband mellan delaktighet på arbetet och 
hälsa. Vi vill använda de demokratiska utvecklingsmöjligheter 
som finns inom en politisk styrd verksamhet. n

“Malmö borde 
också inleda 
försök med 
sex timmars 
arbetsdag med 
bibehållen lön”
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Vänsterpartiet är ett demokratiskt, icke toppstyrt parti. Vi är 
emot höga politikerlöner och maktkoncentration. Vänsterpartiet 
ser inte politiska heltidsuppdrag som arbeten, utan som tillfälli-
ga förtroendeuppdrag. Vi arbetar för att rotera på uppdragen, så 
ingen sitter för länge. De som har politiska uppdrag ska föregå 
med gott exempel och inte skärma sig från befolkningen med 
höga löner och vidlyftig representation. I Vänsterpartiet delar vi 

Vänsterpartiet gör skillnad. I kapitel 13 kan du läsa ett axplock 
av det vi varit med och förändrat i Malmö. Vi vill fortsätta styra 
Malmö, det finns mycket kvar att göra. Vi är ett litet parti men gör 
ett stort avtryck på Malmös politiska styrning. Blir vi större kan vi 
göra än mer för att skapa ett Malmö med en solidarisk välfärd med 
minskade klyftor fritt från sexism, rasism och homofobi. 

Vänsterpartiet är det enda partiet som idag finns represen-

därför på uppdrag, lön och makt65. De som arbetar hos oss tjänar 
ungefär lika mycket (oavsett om man är kommunalråd, ombuds-
man eller politisk sekreterare). Alla våra parlamentariker betalar 
partiskatt på sina arvoden. Vi har en alkoholpolicy som säger att 
vi inte tar emot alkohol betald av skattebetalarnas pengar. Vän-
sterpartister är pålitliga och står upp för sina värderingar.

terat i kommunfullmäktige som garanterar att vår gemensamma 
välfärd inte säljs ut. Vi är det enda partiet som garanterar att med 
oss i majoriteten finns det inte några borgerliga partier i Malmös 
styre. En röst på oss är alltid en röst för att styra politiken vän-
sterut.  De frågor vi driver har alla ett gemensamt mål: Att minska 
klyftorna och gemensamt bygga en stad där alla har makt över sitt 
eget liv och möjlighet att påverka vårt gemensamma samhälle.

13. Vänsterpartiet gör skillnad
Vänsterpartiet har tillsammans med S och MP styrt Malmö sedan 
2006. I Malmö stad gör vi, till skillnad från staten och många an-
dra kommuner, inga smygnedskärningar. Grundprincipen är att 
vi räknar upp verksamheternas budget med det ökande antalet 
medborgare, samt ger full täckning för löne- och prisökningar. 

65.  Vi har delat vårt kommunalråd på två per-
soner och våra tre politiska sekreterare på fyra 
personer. Det innebär att vi alla har en heltidslön 
på ca 30 000 utan extra tillägg för kvälls- och 
helgarbete.

Detta innebär i praktiken att om det blir fler barn i förskoleverk-
samheten, så får också förskoleverksamheten mer pengar. Det 
betyder att nivån på välfärden inte sjunker. Dessutom fördelar vi 
resurser efter behov. Utöver dessa grundläggande principer så har 
vi åstadkommit en hel del under mandatperioden 



4948

12. Vänsterpartiet vill och kan styra

13. Vänsterpartiet gör skillnad

Läs mer om vår politik för ett socialistiskt, 
feministiskt & grönt Malmö fritt från rasism på 
vår hemsida, www.vmalmo.se.



Vänsterpartiet Malmö 
www.vmalmo.se

Det du just nu håller i din hand är Vänsterpartiet 
Malmös kommunalpolitiska program. Vi är stolta 
över att kunna presentera ett stort antal förslag för 
att göra Malmö till en öppen och solidarisk stad 
där alla ska kunna känna hopp inför framtiden. 
Malmö är inte till salu.


