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Inledning 

Vänsterpartiet ser i Malmö en kommunal verksamhet med stora behov. En 

bra utbyggd välfärd utjämnar skillnader i levnadsstandard och gynnar kvinnor. 

Det handlar framförallt om makt och fördelning av resurser. Det är för stora 

barngrupper inom förskolan och fritidshemmen. Det behövs fler anställda för att 

ge en vård och omsorg av bra kvalitet. Inom socialtjänsten måste personalen ges 

möjlighet att verkligen hjälpa och stödja. I skolan skulle färre barn i klasserna 

ge möjlighet att utveckla pedagogiken. Vår stad har stora behov av 

miljösatsningar i form av bättre kollektivtrafik och cykelvägar samt färre bilar. 

Vi ser alltför mycket rasism i Malmö. Men vi ser också en stad som rymmer 

stor solidaritet. Malmöbor som älskar sin stad, ett kulturliv som gör att fler vill 

stanna. Vi ser en kommunal verksamhet där de anställda gör fantastiska insatser 

varje dag inom olika områden för att gemensamt bygga en välfärd som vi kan 

lita på.  

Finansiering 

Det stora problemet för den kommunala välfärden är att staten under många 

år valt en skattesänkarpolitik istället för att räkna upp statsbidragen till 

kommunerna. Detta innebär nedskärningar varje år och att kostnader förs över 

från stat till kommun. Denna politik har bidragit till den höga arbetslösheten. Vi 

har nu en ny regering bestående av S och MP, som inte heller räknar upp 

statsbidragen för 2016. Problemen fortsätter alltså. Det vi som kommunpolitiker 

kan göra är att säga att det är regeringens fel, eller också ta ansvar och själv öka 

våra intäkter. 

 

Vänsterpartiet har i förhandlingar med regeringen fått genomslag för 

satsningar som kommer Malmö till del, främst inom skolan och äldreomsorgen. 

Det visar att budgetar blir bättre med Vänsterpartiet. För äldreomsorgen i 

Malmö innebär satsningarna cirka 60 miljoner kronor för att anställa fler i 

vården. Även den statliga satsningen på kvinnojourer kommer att få positiva 

effekter för Malmös arbete mot våld i nära relationer. 

 

I förslaget till budget för Malmö stad föreslår S och MP att 98 miljoner ska 

skäras ned genom att pris och lön inte kompenseras fullt ut. Detta är en 

ansvarslös politik som ger nedskärningar enligt osthyvelsprincipen. De 

personalintensiva verksamheterna drabbas hårdast. I vår budget kompenserar vi 

för hela kostnaden för pris- och löneökningar för att inte verksamheterna ska 

tvingas göra nedskärningar. 

 

Det är en oansvarig politik att sälja mark för att använda vinsterna till att 

finansiera driften. Vänsterpartiet vill att kommunen tar fram en ny 

markanvisningspolicy där grunden är att all mark upplåts med tomträtt. På detta 

sätt får vi en långsiktig hållbar budget. Där våra inkomster är stabila över tid 

och inte beroende av intresset att köpa mark. Mark är dessutom en ändlig resurs, 

säljer vi Malmöbornas mark i den fart som nu sker kommer den snart att vara 

slut. Vi vill därför fasa ut markförsäljningen när nya regler träder ikraft. För 

2015 var vi överens med S och MP att fasa ut 50 miljoner, vi vill göra denna 
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utfasning under mandatperioden och tar för 2016 bort ytterligare 50 miljoner av 

exploateringsvinsterna. 

 

Malmö har ett kommunalt bostadsbolag. Det är en viktig grund för att kunna 

bedriva en aktiv bostadspolitik. Vänsterpartiet anser att bolagets uppdrag ska 

vara att bygga bra och billiga bostäder för Malmöborna. I budgetförslaget från S 

och MP föreslås att en vinst tas ut från MKB på 30 miljoner kronor. Detta blir 

en dubbelbeskattning av MKBs hyresgäster som både får bidra med att betala 

kommunalskatt och bidra via sin hyra till vinstuttaget. Vänsterpartiet anser inte 

Malmö stad ska ta ut vinst ur bolaget utan MKB ska istället ta ett större ansvar 

för bostadsbristen och öka byggandet av bra och billiga bostäder till 

Malmöborna.  

 

Det gäller att fatta långsiktigt hållbara ekonomiska beslut, vi måste hela tiden 

ställa frågan vad som gynnar Malmöborna. Vänsterpartiet har som enda parti 

röstat mot två stora investeringar som nu ska betalas. Det gäller motorvägsbron 

vid Spillepengen och konserthuset Malmö Live. Dessa två investeringar drar nu 

årliga kostnader på mellan 70-100 miljoner kronor. Detta får 

undanträngningseffekter i budgeten för hela Malmö stad. Det leder dessutom till 

att kulturevenemang koncentreras till Malmö Live i centrum och inte når ut i 

stadsdelarna. I båda dessa fall ansåg Vänsterpartiet att det inte var ekonomiskt 

ansvarigt att ta beslut om så stora investeringar för något som gynnar de 

bilburna pendlarna respektive stadens elit.  

 

Malmö stad har satt ett eget överskottsmål. På riksplanet ifrågasätts numera 

överskottsmål inte bara av Vänsterpartiet utan även av borgerliga ekonomer. Att 

i Malmö ha ett överskottsmål satt till 1 procent 2019 i ett läge när staden 

expanderar och när välfärden går på knäna är inte ansvarigt. Det räcker att ha en 

budget i balans. Då frigör vi resurser till välfärden och det ger fler 

arbetstillfällen och är en mer social investeringspolitik än att samla pengar på ett 

bankkonto. En social investeringspolitik enligt Kommissionen för ett socialt 

hållbart Malmö är att göra precis så. Tidiga sociala satsningar för att minska 

skillnaderna i hälsa och därmed hämta hem både de mänskliga och ekonomiska 

vinsterna om några år. 

 

1. En ung global och modern stad 

Kommunfullmäktigemål: 

Malmöborna ska kunna känna sig stolta över sin unga, globala och 

moderna stad där frågor om jämlikhet, jämställdhet, antidiskriminering, 

miljö och delaktighet står högt på dagordningen. 

Inriktningar 2016: 

Vår inriktning är att arbetet med Kommissionen för ett socialt hållbart 

Malmö ska få verkligt genomslag. Här finns ett politiskt vägval, att göra 

nedskärningar idag eller att göra satsningar på ett solidariskt samhälle. Vi måste 

minska klassklyftorna i samhället och bygga en jämställd, grön stad fri från 

diskriminering. Det är dags att förverkliga Malmökommissonens mål om en 
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jämlik hälsa för alla malmöbor. Då krävs att de ekonomiska resurserna används 

på rätt sätt. Ute i välfärden nära malmöborna. 

 

I ekonomiskt kärva tider måste vi använda skattepengarna på bästa sätt. I ett 

läge med stora välfärdsbehov måste kommunen hålla igen på politiska arvoden, 

resor, konferenser och representation. Vänsterpartiet anser att kommunen aldrig 

ska bjuda på alkohol. Alla resor och konferenser för politiker och tjänstemän 

måste alltid ifrågasättas. Genom en restriktivitet här kan vi spara in 10 miljoner 

kronor. 

Vi föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

 Ta fram en ny alkoholpolicy som innebär att all kommunal 

representation ska vara alkoholfri. 

 Ta fram en resepolicy som innebär att alla utlandsresor ska beslutas 

politiskt i nämnderna. 

 De politiska arvodena fryses. 

 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomlysa hela Malmö stads 

budget ur ett socialt investeringsperspektiv utifrån 

Malmökommissionens anda. 

 

2. En stad för arbete och näringsliv 

Kommunfullmäktigemål: 

Malmöborna ska ha tillgång till en växande arbetsmarknad och ges 

förutsättningar för självförsörjning. 

Inriktningar 2016: 

Inom arbetsmarknadsområdet kommer nya medel från statsbudgeten, dock 

har Malmö en mycket hög arbetslöshet och det behövs speciella insatser för att 

få fler Malmöbor i arbete. En grundläggande del i arbetsmarknadspolitiken är 

vuxenutbildningen och Svenska för invandrare (SFI). För att kunna ta ett arbete 

krävs en utbildning. Antalet som behöver SFI har ökat och för att möta detta 

lägger vi 15 miljoner kronor. Vi vill driva SFI i egen regi och satsa på att höja 

kvaliteten. Upphandlingar av SFI-verksamhet har visats sig gynna bolag med 

vinstintressen snarare än de studerande. Vi lägger också 10 miljoner extra på 

arbetsmarknadsinsatser genom att förstärka vuxenutbildningen. En viktig del i 

detta är att öka möjligheten att validera utländska utbildningar. 

 

Vi vill omvandla 30 miljoner kronor från ekonomiskt bistånd till att anställa 

fler socialsekreterare för att få fler i arbete. När motsvarande gjordes för två år 

sedan visade det sig att det blev en ekonomisk förtjänst för kommunen. 

Dessutom är det personligt viktigt för de människor som hjälps från 

försörjningsstöd till arbete eller utbildning. Vi vill ta till vara på de goda 

erfarenheterna från Framtidens hus på Lindängen.  

Vi föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

 SFI-verksamheten ska bedrivas i egen regi med hög kvalitet. 

 Upphandlingar ska föregås av politiska beslut, diskrimineringsklausulen 

ska användas aktivt och sociala hänsyn ska tas. 
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3. En stad för barn och unga 

Kommunfullmäktigemål: 

Malmös barn och unga ska få det stöd och den utbildning de behöver för 

att växa upp under trygga och jämlika förhållanden och utveckla sin fulla 

potential. 

Inriktningar 2016: 

Pengarna från statsbudgeten till förskola och skola räcker inte för att täcka de 

behov som finns i Malmö. Vi måste även själva lägga till kommunala satsningar 

inom förskola och skola för att höja kvaliteten, eller egentligen i flera fall för att 

inte försämra den.  

 

Enligt Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö är det viktigt med tidiga 

satsningar för att minska ojämlikheter i hälsa. Då är en förskola av god kvalitet 

ett av de viktigaste områdena att satsa på. Vi tillskjuter de 23 miljoner kronor 

som behövs för att täcka kostnaderna för att en större andel barn går i förskolan. 

Vi vill ha färre inte fler barn per förskolegrupp. En annan viktig satsning är att 

alla barn får tillgång till förskolan, ett barn per plats. Vi tillskjuter 20 miljoner 

för att alla barn ska ha rätt till minst sex timmars förskola även om föräldrarna 

är föräldralediga med småsyskon. Barnskötarna är en underbetald grupp, vi 

satsar två miljoner för att höja de lägsta lönerna. När nya förskolelokaler byggs 

är hyreskostnaden högre än genomsnittet, detta behöver kompenseras för att inte 

de pengarna ska tas från verksamheten. Vi lägger in ytterligare 15 miljoner för 

detta. 

 

Fritidshemmen i Malmö har större barngrupper än rikssnittet, vi tillför 25 

miljoner för att anställa fler och kunna minska gruppstorlekarna.  

 

Det bor många nyanlända barn i Malmö, vi behöver en bättre mottagning för 

dessa och lägger in 15 miljoner för att flerspråkiga pedagoger ska kunna möta 

alla nyanlända elever. Under flera år har en antirasistisk satsning gjorts i 

Malmös skolor, denna finansieras via Allmänna Arvsfonden. Den 

finansieringen upphör och vi tillskjuter de två miljoner kronor som behövs för 

att den ska fortsätta och bli permanent. När nya skolor byggs är hyreskostnaden 

högre än genomsnittet, detta behöver kompenseras för att inte de pengarna ska 

tas från verksamheten. Vi lägger in 18 miljoner för detta. Elevhälsan behöver 

utvecklas och stärkas. 

Vi föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

 Grundskolenämnden ges i uppdrag att behålla Malmö Naturskola i en 

sammanhållen enhet inom Pedagogisk Inspiration (PI). 

 Grundskolenämnden ges i uppdrag att behålla och utveckla den 

genuspedagogiska verksamheten inom Pedagogisk Inspiration (PI). 

 Grundskolenämnden ges i uppdrag att permanenta den antirasistiska 

satsningen i skolorna. 

 Grundskolenämnden ges i uppdrag att permanenta det viktiga sex- och 

samlevnadsprojektet Så sant. 
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 Grundskole- och förskolenämnderna ska följa upp 

kommunfullmäktigebeslutet om att inga smygavgifter ska tillåtas, samt 

säkerställa att det gäller i alla verksamheter. 

 De tre berörda nämnderna inom utbildningsområdet ska ta fram en plan 

om hur elev- och barninflytande säkerställs. 

 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en handlingsplan för beslut 

i kommunfullmäktige om att bekämpa barnfattigdomen. 

 Nämnderna med ansvar för grundskola och gymnasieskola får i uppdrag 

att säkerställa en god elevhälsa för alla barn. 

 

4. En öppen stad 

Kommunfullmäktigemål: 

Malmö ska vara en öppen, jämställd och inkluderande stad, fri från 

diskriminering, där alla ges lika rättigheter och möjligheter och där 

mångfalden är en tillgång. 

Inriktningar 2016: 

Malmö stad ska stärka jämställdhetsarbetet. En viktig uppgift 2016 är att höja 

lönerna för de kvinnodominerade arbetena inom kommunen. Vi vill att inom 

ramen för kommunens löneöversyn ska en höjning av de med lägst lön 

prioriteras samt att 20 miljoner avsätts för en särskild satsning för att höja de 

lägsta lönerna. Arbetet med jämställdhetsintegrering ska fortsätta och fokusera 

på att antalet analyser och åtgärder ökar. 

 

Arbetet mot diskriminering handlar om att se och förändra strukturer och om 

att omfördela makt och resurser inte endast om enskildas värderingar. Arbetet 

mot rasism, HBTQ-fobi och mobbing ska förstärkas i skolorna. Vi vill att den 

antirasistiska skolsatsningen som finansierats via Allmänna Arvsfonden ska 

permanentas. Vi vill att Malmö stad börjar använda jämlikhetsdata för att 

synliggöra diskriminering. Den afrosvenska gruppen utsätts för mycket rasism, 

ett sätt att motverka detta är att inrätta ett afrosvenskt kunskapscenter i Malmö. 

 

Det är viktigt att synliggöra den solidaritet som finns i Malmö. Överallt i vår 

stad organiserar sig människor mot rasism och för människovärdet. Detta är en 

kamp som måste föras på alla arenor, inom parlamenten och utanför. Vi vill 

uppmärksamma detta genom att namnge rondellen utanför Folkets Park till 

Kämpa Malmö-rondellen. 

Vi föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

 Malmö stad ska ta fram metoder för och använda jämlikhetsdata i sina 

verksamheter 

 Stadskontoret ska tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningarna 

samordna implementeringen av en jämställd verksamhetsstyrning i hela 

Malmö.  

 Inrätta ett afrosvenskt kunskapscenter. 

 Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att namnge rondellen vid Folkets 

Park till Kämpa Malmö-rondellen. 
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5. En stad för alla 

Kommunfullmäktigemål: 

Malmöbor med behov av stöd och hjälp ska bemötas med respekt och ges 

förutsättningar för en meningsfull tillvaro med inflytande över sin vardag 

och i samhället 

Inriktningar 2016: 

Stadsområdens verksamheter är kraftigt underfinansierade, vårdpersonalen 

går på knäna och inom socialtjänsten är trycket på handläggarna alltför stort. 

Detta leder till ökade sjukskrivningar. Det är bra att Vänsterpartiet i riksdagen 

förhandlat fram mer pengar till äldreomsorgen i statsbudgeten, för Malmös del 

cirka 60 miljoner kronor för 2016. Det räcker dock inte, vi behöver ytterligare 

stärka både vård och omsorg samt socialtjänsten. Därför vill vi göra en generell 

kvalitetssatsning inom stadsområdena på 50 miljoner kronor. Dessutom vill vi 

bifalla SoN Norrs begäran om extra medel för att driva Trygghetsboende, samt 

SoN Söders vilja att bygga upp ett Kultur- och bibliotekshus i Lindängen. Det 

senare är viktigt för utvecklingen av Lindängen.  

 

Vi vill utöka den lyckade satsningen att anställa fler socialsekreterare för att 

kunna få fler människor i arbete. Detta finansierar vi genom att budgetera om 30 

miljoner kronor från ekonomiskt bistånd.  

 

Vänsterpartiet vill avskaffa alla former av New Public Management-styrning 

från kommunen. Det är ett system som kommer från tillverkningsindustrin och 

bygger på kontroll. Vi vill ge personalen inom välfärden mer makt över sin 

arbetstid och arbetsmiljö. Inom vård och omsorg vill vi ta bort de detaljerade 

minutschemana och istället bygga upp ett nytt system där personal i samverkan 

med brukare avgör hur mycket tid som behövs för varje moment. Detta har i 

andra kommuner visat sig inte bara ge en ökad nöjdhet utan också sparat 

pengar.  

 

Vi vill ge de fattiga EU-medborgare som vistas i Malmö ett ökat stöd, 

tryggare boende och tillräckligt med sanitära anläggningar vid boplatserna, vi 

avsätter ytterligare fem miljoner för detta. Vi vill att alla avhysningar ska 

föregås av politiska beslut.   

 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger rätt till 

boende och dagligverksamhet. Antalet berättigade personer ökar, det gör även 

vårdtyngden. För att kompensera detta lägger vi 17 miljoner extra till Sociala 

resursnämnden. 

 

Idag är avtalet med privata vårdboenden generöst mot företagen. Det löper ut 

vid halvårsskiftet 2016, genom att återkommunalisera dessa kan vi minska på 

utgifterna. Enligt Stadsområdenas beräkning har detta avtal kostat dem 53 

miljoner kronor per år. Vi kan alltså spara in cirka 25 miljoner kronor på ett 

halvår. Det skulle spara pengar och ge en bättre demokratisk kontroll om fler 

HVB-hem (Hem för vård av barn) drevs i kommunal regi. Istället för dyra 

upphandlade privata hotell- och härbärgesplatser till hemlösa kan kommunen 

driva dessa billigare. Vi vill att skattepengarna kommer Malmöborna till del 
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istället för att bli vinster i privata fickor och vi vill stärka kvaliteten på 

insatserna. 

 

Kostnaderna för hemlösheten belastar idag stadsområdenas budget med 25 

procent av underskottet. Detta trots att deras möjlighet att påverka 

bostadsbyggandet är minimalt. Vi vill istället att det ekonomiska ansvaret för 

hemlösheten läggs kommuncentralt, enligt samma modell som ekonomiskt 

bistånd. 

Vi föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

 Sociala resursnämnden får i uppdrag att starta HVB-hem i egen regi. 

 Sociala resursnämnden får i uppdrag att starta kommunala härbärgen 

för hemlösa istället för upphandlade. 

 Återkommunalisera de privata vårdboendena. 

 Hela det ekonomiska ansvaret för hemlöshetskostnaderna ska läggas 

kommuncentralt från 1 januari 2016. 

 Malmö stad inte ska avhysa eller på ett annat sätt förmå människor att 

lämna boplatser om inte ett alternativt boende kan anvisas. 

  

6. En trygg och tillgänglig stad 

Kommunfullmäktigemål: 

I Malmö ska alla känna sig trygga och vara säkra såväl i hemmet som i 

stadens offentliga rum. 

Inriktningar 2016: 

Kampen mot hatbrott ska prioriteras. Grupper som själva är utsatta för 

hatbrott ska ges möjlighet att medverka och utforma arbetet. Trygghetsarbetet 

ska ta sin utgångspunkt i att skapa ett samhälle med minskade klyftor, rätten till 

arbete och rätten till en god bostad. Ett tryggt samhälle är ett samhälle fritt från 

diskriminering och förtryck. Det förebyggande arbetet mot våld i nära relationer 

ska ha hög prioritet. 

Vi föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

 Sociala resursnämnden får i uppdrag att öka samverkan med tjejjouren 

kring det förebyggande arbetet mot våld i nära relationer.  

 

7. En kreativ stad 

Kommunfullmäktigemål: 

I Malmö ska alla kunna utvecklas och stärkas med hjälp av en meningsfull 

fritid och kultur. 

Inriktningar 2016: 

Vi vill stärka Malmöbornas deltagande i kulturaktiviteter. Vi ser kultur som 

en del av vår gemensamma välfärd som har ett egenvärde. Kultur skapar 

mening och kultur kan vara ett kraftfullt verktyg för motstånd mot förtryck. Vi 

ser att antalet barn och ungdomar i Malmö ökar, för detta behövs ett tillskott till 

kulturbudgeten för att kunna erbjuda samma utbud som tidigare. Vi förstärker 

kulturnämndens budget med 15 miljoner kronor. Tillskottet av kulturpengar ska 
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användas för att ytterligare stärka Malmö som kulturstad. Vi vill fortsätta 

arbetet med att finns överallt i staden, här är Kulturskolans El Sistema en viktig 

del. Den offentliga konsten är viktig och vi vill bland annat att kommunen 

skapar fler lagliga graffittiväggar. 

 

Folkets Park är en grön oas i Malmös innerstad. Det är en samlingsplats inte 

minst för barn. Vi lägger fem miljoner till Tekniska nämnden för att utveckla 

Folkets Parks gratisattraktioner för barn. 

Vi föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

 Alla nämnder ges uppdrag att förverkliga Malmö stads kulturstrategi. 

 Ge Tekniska nämnden i uppdrag att utveckla Folkets Park i samråd med 

Malmöborna.  

 Kulturnämnden ska verka för ett folkrörelsemuseum i Malmö. 

 Kulturnämnden ges i uppdrag att se till att konst i det offentliga rummet 

speglar Malmöborna. 

 

8. En ekologiskt hållbar stad 

Kommunfullmäktigemål: 

Malmö stad ska skapa en hållbar stadsstruktur för en växande befolkning 

och fortsätta utvecklas som en attraktiv och tillgänglig stad. 

 

Malmö ska vara en hälsofrämjande och klimatsmart stad där det är enkelt 

att göra hållbara val. 

Inriktningar 2016: 

Malmö står inför stora problem orsakade av klimatförändringarna, det såg vi 

inte minst ifjol med de stora översvämningarna. Vi anser att Malmö stad 

behöver ta fram en handlingsplan för detta. Under 2016 behöver en riskanalys 

färdigställas. 

 

Ett av Malmös stora miljöproblem är bilismen, vi vill minska privatbilarna i 

staden. Detta för att minska miljöpåverkan samt frigöra plats för grönska och 

andra verksamheter. Vi vill göra sträckningen Triangeln till Möllevångstorget 

samt Frisgatan från Södra Förstadsgatan till Folkets Park till cykel- och gågator. 

Malmö stad ska inte upplåta någon kommunal mark till gratis eller 

subventionerad parkering. Vid all prioritering inom gatukontoret ska cykelvägar 

gå före bilgator. Vi behöver nu gå vidare med spårvagnssatsningen i Malmö och 

göra en avsiktsförklaring kring spårvagnsbygget samt förhandla med regeringen 

om finansieringen. 

 

Vi ser att Malmöbornas mark säljs i en rask takt till exploatörer, vi vill att 

kommunens markanvisningspolicy skrivs om så att det är tomträtt som är norm.  

 

Vi vill skärpa tillsynen och det förvaltningsöverskridande arbetet mot 

oseriösa hyresvärdar. Ingen ska behöva bo i en misskött fastighet. Kommunen 

måste ta ansvar och erbjuda sig att tvångsförvalta misskötta fastigheter. 
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Hemlösheten i Malmö beror till största delen på att det finns för få 

lägenheter. Vi vill att MKB ges ett ännu skarpare uppdrag att bygga, de ska 

dessutom bygga fler lägenheter till rimliga kostnader som Malmöborna kan 

efterfråga. Ett sätt att göra detta är att starta ett kommunalt byggbolag som 

föreslogs av Kommissionen för ett hållbart Malmö, det bör ske under 2016. 

Vänsterpartiet vill inte dubbelbeskatta MKBs hyresgäster och vill därför ta bort 

det extra vinstuttag som kommunen gör från bolaget idag.  

Vi föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

 Stadskontoret får i uppdrag att göra en riskanalys för översvämningar 

pga. klimatförändringar. 

 Ge gatukontoret i uppdrag att omvandla Södra Förstadsgatan mellan 

Triangeln och Möllevångstorget samt Frisgatan från Södra 

Förstadsgatan till Folkets Park till cykel- och gågator. 

 Cykelvägar ska prioriteras för bilgator. 

 Göra en avsiktsförklaring för byggandet av spårvagn. 

 Tekniska nämnden ska ta fram en ny markanvisningspolicy där tomträtt 

är norm. 

 MKB ges i uppdrag att färdigställa minst 1000 nya lägenheter under 

2016, och påbörja projektering av minst 2000 nya lägenheter. 

 Ge Servicenämnden tillsammans med MKB i uppdrag att starta ett 

kommunalt byggbolag. 

 

9. En stad med bra arbetsvillkor 

Kommunfullmäktigemål: 

Malmö stads medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och ska med hög 

kompetens och kunskap möta Malmöborna. 

Inriktningar 2016: 

Malmö stad ska vara en jämställd och diskrimineringsfri arbetsgivare där 

tillsvidareanställning och heltid ska vara norm. I Malmö stad ska trygga 

anställningar vara en självklarhet. Inga deltidstjänster ska utannonseras och 

önskad tjänstgöring ska vara ett val som medarbetarna erbjuds. Erbjudande om 

heltid ska ske på ett sätt så ingen tvingas tacka nej till dessa på grund av dåliga 

arbetsscheman. 2016 ska vara det år när alla ofrivilligt delade turer är borta. 

Antalet timanställningar ska minskas genom fler vikariepooler där 

tillsvidaretjänster erbjuds. Anställningsformen allmän visstid ska inte användas 

inom Malmö stad. 

 

Lönepolitiken är viktig, många av de anställda inom Malmö stad är kvinnor 

med yrken där lönen är låg. Vi satsar 20 miljoner för att höja de lägsta lönerna 

utöver den årliga löneöversynen. Detta för att minska löneskillnader och för att 

lönepolitiken ska bli mer jämställd. Vi vill att ett mål med Malmö stads 

lönepolitik ska vara att ingen tjänar mer än tre gånger vad den med lägst lön 

gör. 

 

Vänsterpartiet vill avskaffa alla former av New Public Management-styrning 

i välfärden. Det är ett system som kommer från tillverkningsindustrin och 
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bygger på kontroll och mätning. Vi vill ge personalen inom kommunen mer 

makt över sin arbetstid och arbetsmiljö. 

 

Normalarbetstiden har under många årtionden varit oförändrad i Sverige. Det 

finns många småskaliga försök som visar på en mängd positiva effekter av en 

kortare arbetsdag. Inom välfärden orkar många inte arbeta fram till 

pensioneringen. En reform som är betydelsefull är en kortare arbetsdag. Vi 

skulle vilja att Malmö stad tar initiativ till att hela hemtjänsten ska förkorta 

arbetstiden till sex timmar. Vi lägger 20 miljoner i vårt budgetalternativ för att 

starta upp projektet. Det hade blivit det största svenska projektet och borde vara 

intressant för en regering med ambitioner att driva en jämlikhets- och 

feministiskpolitik.  

 

En grundläggande faktor är att resurserna i välfärden går dit där de gör mest 

nytta. Vi måste därför bekämpa toppstyrning och byråkratisering. Vi vill att 

budgetarna läggs nerifrån och uppåt i alla nämnder. Det innebär att när 

kommunfullmäktige fördelat resurser till nämnderna börjar budgetarbetet med 

att säkerställa att verksamheterna som möter Malmöborna har minst lika mycket 

resurser som tidigare i förhållande till de som utnyttjar servicen. Det innebär att 

kompensationen för demografi, pris och lön ska räknas ut i förskolegrupperna, 

skolklasserna, hemtjänstgrupperna och så vidare. Överbyggnaden i 

förvaltningen får sedan anpassas utifrån behoven längst ut. 

Vi föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

 Alla ofrivilligt delade turer ska vara borta under 2016. 

 Malmö stad inte ska använda anställningsformen allmän visstid. 

 Uppdra åt alla nämnder att avskaffa alla former av styrning enligt New 

public management. 

 Begära hos regeringen att få bli försökskommun för sex timmars 

arbetsdag inom hemtjänsten. 

 Kommunstyrelsen får i uppdrag att utveckla arbetet med 

lönekartläggning och jämställdhetsanalys, tillsammans med andra 

aktörer, för att kunna minska de oönskade löneskillnaderna mellan män 

och kvinnor. 

 Ge Kommunstyrelsen i uppdrag att föreslå åtgärder för att främja 

möjligheten till att förena föräldraskap och arbete i Malmö stad. 

 Personalen ska spegla befolkningen, Kommunstyrelsen ges i uppdrag 

att ta fram rekryteringsmodeller för att det ska ske på alla nivåer i 

staden. 

 Alla nämnder ska lägga internbudgetarna nerifrån och upp med syfte att 

garantera en bättre välfärd till Malmöborna. 
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V Budget 

Ökade utgifter i tkr.  

Dyrare nya 

förskolelokaler  

 15000  

   23000  

Lönehöjning 

barnskötare 

 2000  

6 timmars förskola för 

alla barn 

 20000  

 Förskolenämnd  60000 

Dyrare nya skollokaler  18000  

Fritidshemmen  25000  

Nyanlända  15000  

Antirasism i skolan  2000  

 Grundskolenämnd  60000 

EU-medborgare  5000  

LSS boende och 

dagligverksamhet 

 17000  

 Sociala resursnämnden  22000 

Utveckling av Folkets 

Park 

 5000  

 Tekniska nämnden  5000 

SFI  15000  

Vuxenutbildning  10000  

 Arbetsmarknads-, 

gymnasie och 

vuxenutbildningsnämnden 

 25000 

Kultursatsning  15000  

 Kulturnämnden  15000 

Trygghetsboende SoN 

Norr 

 1000  

Bibliotek- och 

kulturhus Lindängen 

 4000  

Kvalitetshöjning inom 

stadsområdena 

 50000  

Socialsekreterare  30000  

 Stadsområdena  85000 

Pris- och 

lönekompensation 

  98000 

Markförsäljning   50000 

Minskat vinstuttag 

MKB 

  30000 

Lönehöjning för lägst 

avlönade 

  20000 

Försök 6 timmars 

arbetsdag 

  20000 

 Totalt  490000 
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Ökade inkomster i tkr. 

Överskottsmål   -45000 

Minskade arvoden, resor och 

representation 

   

-10000 

Ekonomiskt bistånd   -30000 

Återkommunalisering av 

äldreboenden, externa HVB-

hem samt härbärgen och 

hotellboenden 

   

 

 

-35000 

KS projekt och utredningar   -20000 

Skattehöjning 61 öre   -350000 

 Totalt  -490000 

  

 

 


