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Styrelsens svar på KOMPOL-motionerna 

Redaktionella ändringar 
I förslaget till kommunalpolitiskt program som publicerades i Folkviljan fanns några layout-
mässiga fel. Fyra rubriker som skulle vara kapitelrubriker var satta med för liten text. Det 
gäller; Vänsterpartiet vill och kan styra; Ett socialistiskt, feministiskt och grönt Malmö fritt 
från rasism; Kultur för förändring samt Vänsterpartistiska politiker. Dessutom ska inte 
kapitlen märkas del 1 osv. 

Motion 1 
Vi är beredda att styra 
Vänsterpartiet Malmö går till val på ett eget politiskt program och det bör vårt 
kommunalpolitiska program återspegla. Vår målsättning är rimligtvis att få en egen majoritet 
i Malmö. Om detta inte är möjligt kan vi som vi tidigare gjort samarbeta med andra, givetvis 
under förutsättning att politiken minskar klyftorna och utvecklar välfärden. Att gå in i en 
valkampanj med målsättningen att samarbeta med det nuvarande undermåliga styret är 
däremot inte bra nog. Om vi ska kunna vara så radikala, kritiska och framåtsyftande som vi 
vill och behöver vara måste vi självklart tro på vår egen politik.  Att påtala att politikens 
innehåll är det viktiga är överflödigt, därför bör den meningen strykas.  
 
Därför yrkar vi: 
att första meningen i fjärde stycket i inledningen på första sidan, som nu lyder 
“Vänsterpartiet är berett att ingå i en styrande majoritet i Malmö stad, vårt krav är att det 
förs en politik som minskar klyftor och utvecklar välfärden, inte motsatsen.”, ersätts med 
“Vänsterpartiet är berett att styra i Malmö stad. I förhandlingar är vårt krav att det förs en 
politik som minskar klyftor och utvecklar välfärden, inte motsatsen.” 
 
att andra meningen i fjärde stycket i inledningen på första sidan, som lyder "För oss är 
politikens innehåll det viktiga." stryks. 
 
Jens Börjesson, V Malmö 
Joel Nordström, V Malmö 
 

Motionssvar motion 1 
Styrelsen ställer inte sig fullt ut bakom argumentationen, men föreslår bifall på första att-
satsen och avslag på den andra.  
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Motion 2 
En hållbar stad 
När vi beskriver våra mål och talar om staden, förtydligas vårt alternativ genom att också 
beskriva den som hållbar. Om vi är konsekventa med detta, etablerar vi oss som partiet på 
den ekologiska grund vi står på. 
 
Därför yrkar vi: 
att under rubriken “Vänsterpartiet vill och kan styra” i del 1, i meningen som börjar med “De 
frågor vi driver (...)”, lägga till “hållbar“ innan “(...) stad”. Hela meningen blir då enligt 
följande: 
“De frågor vi driver har alla ett gemensamt mål: Att minska klyftorna, öka jämlikheten och 
gemensamt bygga en hållbar stad där alla har makt över sitt eget liv och möjlighet att 
påverka vårt gemensamma samhälle.” 
 
Jens Börjesson, V Malmö 
Joel Nordström, V Malmö 
Tobias Petersson, V Malmö 
 

Motionssvar motion 2 
Styrelsen delar motionärernas synpunkter och föreslår att motionen bifalls. 

Motion 3 
Demokrati och investeringar för en socialt och ekologiskt hållbar stad 
En nyckelfaktor för att få igenom demokratiseringen är att hela tiden påvisa hur social och 
ekologisk hållbarhet hör ihop. De stärker varandra och ökar förståelsen för dess 
gemensamma nödvändighet. För att ställa om staden behöver vi investera i båda dessa.  Då 
är det olyckligt att vi inte nämner det ekologiska när vi pratar om social hållbarhet i 
inledningen av programmet. 
 
Därför yrkar vi: 
 
att i femte stycket i del 1, i meningen som börjar med “Vi vill demokratisera välfärden (...)”, 
lägga till “och ekologiskt“ efter “(...) socialt”. Hela meningen blir då enligt följande: 
“Vi vill demokratisera välfärden, vi vill ha mer demokratisk ekonomi som gynnar alla, och vi 
vill skapa en socialt och ekologiskt hållbar stad genom långsiktiga investeringar.” 
 
Jens Börjesson, V Malmö 
Joel Nordström, V Malmö 
Tobias Petersson, V Malmö 
 

Motionssvar motion 3 
Styrelsen delar motionärernas synpunkter och föreslår att motionen bifalls. 
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Motion 4 
Politik på ekologisk grund med rätt anslag 
I del 1 av programmet görs en sammanfattning av våra olika politikområden som beskrivs 
mer utförligt senare i egna kapitel. Programmets miljödel har uppdaterats med partiets 
aktuella politiska anslag, men i motsvarande stycke i del 1, under rubriken “Politik på 
ekologisk grund”, speglas fortfarande den gamla tonen. Därför föreslås nedanstående 
ändringar som bättre överensstämmer med det aktuella. 
 
I partiets nationella valplattform sattes klimatförändringarna som den huvudsakliga akuta 
miljökrisen. Vi ska knyta ann till den folkliga opinionen för verkliga lösningar och vi ställer 
klimatförändringarna och folket mot de rika och fossilindustrin. I vårt lokala program 
behöver vi tydligare lyfta fram vad vi vill och vilka maktkonflikter vi utgår ifrån. 
Vårt perspektiv på kollektiva framför individuella lösningar är starkt, men det blir ännu 
bättre när vi följer upp det med att flytta frågan till sådant som verkligen har en inverkan på 
klimatförändringarna. Vad spelar det för roll att en enskild gör vad den kan när det offentliga 
och företag kommer undan? Vi har de politiska förslagen som gör att det offentliga tar sitt 
ansvar och leder omställningen. 
 
För att bättre koppla ihop klimatfrågan med maktkonflikten och vårt krav på jämlikhet bör vi 
prata mer om att framtiden idag dikteras av ett par få företagsägare snarare än genom 
demokratiska beslut. Det föreslagna stycket avslutas med att medborgarna ska få 
förutsättningar att leva miljövänligt. Detta föreslår vi stryks eftersom det inte följer det 
övriga anslaget. Det är idag omöjligt att leva miljövänligt om du bor i Malmö. Det är därför vi 
kräver en omfattande omställning av samhället, men i så fall ska vi prata om den. Risken är 
att vi stärker bilden av individuella val som tillräckliga. 
 
Därför yrkar vi: 
att första meningen under rubriken “Politik på ekologisk grund”, som lyder “Vänsterpartiet 
är det enda parti som kopplar miljöfrågorna till fördelningspolitik.”, ersätts med 
“Vänsterpartiet inser att klimatkrisen kräver en radikal och handlingskraftig klimatpolitik 
som skyndsamt fasar ut fossila bränslen och ställer om vårt samhälle för att hållas inom de 
gränser naturen sätter upp.” 
att till tredje meningen under rubriken “Politik på ekologisk grund”, som lyder “Ett ekologiskt 
hållbart samhälle kan inte enbart åstadkommas genom enskilda individers miljömedvetna 
val, utan det krävs kollektiva politiska beslut.”, läggs följande till i slutet: “där det offentliga 
tar sitt ansvar och leder omställningen.” 
att efter tredje meningen under rubriken “Politik på ekologisk grund”, lägga till en ny mening 
som lyder “Villkoren för vår miljös framtid ska dikteras av demokratiska beslut, inte av 
eventuell välvilja av några få företagsägare.” 
att fjärde meningen under rubriken “Politik på ekologisk grund”, som lyder “Vänsterpartiet 
Malmö vill föra en politik som ger förutsättningar för medborgarna att leva miljövänligt”, 
stryks. 
 
Jens Börjesson, V Malmö 
Tobias Petersson, V Malmö 
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Motionssvar motion 4 
Styrelsen delar motionärernas synpunkter i stort men vill behålla den inledande meningen i 
första att-satsen, vi ser dock att den andra kan läggas till ändå. Styrelsen föreslår att så sker 
och anser första att-satsen besvarad samt föreslår att övriga bifalls. 

Motion 5 
Rätt till arbete? 
Ernst Wigforss sade ”Om målet med samhällsutvecklingen skulle vara att vi alla skulle arbeta 
maximalt vore vi sinnessjuka. Målet är att frigöra människan till att skapa maximalt. 
Dansa. Måla. Sjunga. Ja, vad ni vill. Frihet.” 
 
Det är vackra ord och det förklarar tydligt varför vi anser det vara en märklig idé att 
människor ska ha en rätt till arbete. Vi kämpar för rätten att bestämma över vårt arbete, vi 
kämpar för rätten att bestämma vad för arbeten som ska utföras och vi kämpar över rätten 
att bestämma hur de ska utföras. Vi finner däremot inget självändamål i att alla ska arbeta 
och det tror vi inte heller våra partikamrater finner. Texten i stycket under rubriken ”Rätt till 
arbete” på sidan K5 handlar om trygga, säkra, bra och rimligt betalda jobb. Det är otroligt 
viktiga frågor som vi bör prioritera i valrörelsen och i den kommande mandatperiodens förda 
politik. Detta bör speglas av rubriken. Därför föreslår vi: 
 
Att rubriken ”Rätt till arbete” på sidan K5 ändras till ”Trygga och säkra jobb” 
 
Att första meningen under rubriken ”Rätt till arbete” på sidan K5 som idag lyder ”Allas rätt 
till arbete är en fråga om makt och demokrati.” ändras till ”Allas rätt till trygga och säkra 
jobb är en fråga om makt och demokrati.” 
 
Jens Börjesson, V Malmö 
Joel Nordström, V Malmö 
 

Motionssvar motion 5 
Styrelsen delar motionärernas synpunkter och föreslår att motionen bifalls. 

Motion 6 
Återkommunalisera med fler perspektiv 
Det är fantastiskt att vi går till val på att återkommunalisering!  Det finns dock ytterligare ett 
perspektiv som inte tas upp under “Återkommunalisera verksamhet” i del 3 - att det privata 
är sämre på att ställa om till hållbara lösningar då vinstintresset står i vägen. 
 
Detta är en stark orsak till varför kommuner och regioner runt om i världen återtar 
kontrollen över samhällstjänster som tidigare har privatiserats, enligt forskning från The 
Transnational Institute. När vinst ska tryckas fram ur samhällstjänster görs det på bekostnad 
av kvalitet, arbetsvillkor och miljömål. 
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Genom att koppla ihop privatiseringar med misslyckad omställning, tillsammans med sämre 
kvalitet och arbetsvillkor, tillför vi ännu ett hål i högerns luftslott och en starkare 
argumentation. Denna förklaring till varför vinst är dåligt, bör tydligare förklaras istället för 
att angripa dess girighet. 
 
Därför yrkar vi: 
att meningen under rubriken “Återkommunalisera verksamhet” i del 3, som lyder 
“Erfarenheten visar att privatiseringar, förutom att det innebär girighet och vinst till 
enskilda istället för välfärd till flertalet, leder till sämre villkor för de anställda genom 
otryggare anställningar, fler deltider och lägre löner, samt mer stress och sämre 
arbetsmiljöer.”, ersätts med följande: 
“Erfarenheten visar att när privata ägare skapar vinst ur samhällstjänster, görs det genom 
att sänka kvaliteten och införa sämre villkor för de anställda genom otryggare anställningar, 
fler deltider, lägre löner samt stress och sämre arbetsmiljöer.” 
 
att innan den sista meningen under rubriken “Återkommunalisera verksamhet” i del 3, lägga 
till en ny mening enligt följande: “Vinstintresset gör att privata aktörer är sämre på att ställa 
om till hållbara lösningar vilket krävs för att motverka klimatförändringarna.” 
 
Jens Börjesson, V Malmö 
Joel Nordström, V Malmö 
Tobias Petersson, V Malmö 
 

Motionssvar motion 6 
Styrelsen delar motionärernas synpunkter och föreslår att motionen bifalls. 

Motion 7 
Allt fler arbetar även nätter 
Under rubriken ”Förskola för barnens skull” på sidan K10 anges att ”Vänsterpartiet vill öka 
tillgången till förskola på obekväm arbetstid, alltfler arbetar både kvällar och helger.” Detta 
stämmer självklart, men allt fler arbetar även på nätter och därför borde det nämnas i 
texten. 
Därför föreslår vi: 
 
Att meningen som finns på sidan K10 under rubriken ”Förskola för barnens skull” som nu 
lyder ”Vänsterpartiet vill öka tillgången till förskola på obekväm arbetstid, alltfler arbetar 
både kvällar och helger.” ändras till ”Vänsterpartiet vill öka tillgången till förskola på 
obekväm arbetstid, allt fler arbetar kvällar, nätter och helger.” 
 
Jens Börjesson, V Malmö 
Joel Nordström, V Malmö 
 

Motionssvar motion 7 
Styrelsen delar motionärernas synpunkter och föreslår att motionen bifalls. 
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Motion 8 
Förskola med tillräcklig plats för alla 
Malmö stad har antagit riktlinjer för uteytorna på Malmös förskolor. Målet är minst 30 m2 
per barn och i vissa fall tillåts 25m2 per barn. Redan 30m2 per barn är egentligen i 
underkant, trots detta visar en undersökning från hösten 2017 att så mycket som 12 % av 
barnen på Malmös förskolor har under 10m2 per barn att leka på. Detta är självklart något 
som måste lösas. Tills dess behöver de förskolorna få någon slags kompensation för att 
kunna åka på fler utflykter och kanske införskaffa redskap som kan väga upp till viss del. 
Detta kan också skapa ett positivt incitament för förvaltningen att ordna förskolor med 
rimlig storlek på uteytorna, då det i så fall kan spara in pengar åt dem att ordna större gårdar 
eller färre barn. Därför föreslår vi: 
 
Att det sist i det första stycket på sidan K11, under rubriken ”Förskola med plats för 
alla" (som finns på K10) tillförs en mening som lyder ”Vänsterpartiet är starkt kritiskt till att 
en stor del av barnen i Malmös förskolor tvingas vistas på förskolor med undermåliga och allt 
för små lekytor. Därför arbetar vi för att förskolor med ytor som understiger kommunens 
riktlinjer ska få ekonomisk kompensation så att de kan väga upp på andra sätt tills 
problemen åtgärdas.” 
 
Jens Börjesson, V Malmö 
Joel Nordström, V Malmö 
 

Motionssvar motion 8 
Styrelsen delar motionärernas synpunkter om vikten av bra lekytor, men tycker inte det är 
ett bra förslag med ekonomisk kompensation till sin egen verksamhet. Det är bättre att fatta 
rätt beslut och ge barnen ytor. Styrelsen föreslår att motionen är besvarad med att den 
första meningen förs in i programmet, men inte den andra  

Motion 9 
Motion på det kommunalpolitiska programmet, avsnitt 5 ‘ Bra boende för alla’ 

Förslag på mindre ändringar 
Avsnittet ‘Bra boende för alla’ behöver förtydligas och kompletteras. 
I det inledande stycket på sidan K14 förkommer ordet ‘grundläggande’ två gånger i samma 
mening (Bostaden är en grundläggande social rättighet och måste vara en del av den 
grundläggande välfärdspolitiken, inte en vara). Det blir kaka på kaka. 
Bostaden är inte en grundläggande social rättighet idag. Att en bostad ska vara en 
grundläggande rättighet för alla är vi överens om. Liksom att bostaden för oss ingår som en 
del i välfärden och inte ska vara en handelsvara. Då ska vi skriva det! 
Vi yrkar, 
att stryka ordet grundläggande andra gången det förekommer i inledningen på s. K14. 
att ingressen till avsnittet ”Bra boende för alla” ändras till nedanstående, ändring markerat 
med fet och kursiv stil 
Bostaden ska vara en grundläggande social rättighet och en del av den grundläggande 
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välfärdspolitiken, inte en handelsvara som i dag. Vi vill bygga ihop staden och ta bort 
barriärerna mellan bostadsområdena. I vårt Malmö ska det finnas samlingslokaler och ett 
rikt kulturliv i hela staden. En kraftig utbyggnad av hyresrätter i stadens alla områden behövs 
för att möjliggöra en blandad stad, och det ska vara till rättvisa och rimliga boende-
kostnader. Vi vill också ställa större krav på att privata aktörer bygger fler hyresrätter. 
 
- Vänsterpartiet Malmös bostadspolitiska utskott 
 

Motionssvar motion 9 
Styrelsen delar motionärernas synpunkter och föreslår att motionen bifalls, dock innebär det 
en text utan ordet grundläggande i att-sats två som första att-satsen vill ta bort. 

Motion 10 
Motion på det kommunalpolitiska programmet, avsnitt 5 ‘Bra boende för alla’ 

Kommunalt byggbolag 
För Vänsterpartiet är det självklart att MKB ska verka för sänkta hyror och nybyggnation till 
rimliga hyresnivåer. Det är därför viktigt att ha kontroll över byggprocessen såväl till ny- som 
ombyggnationer. Det bästa sättet är att Malmö stad bildar ett eget byggbolag, men 
fristående från MKB och med ett tydligt uppdrag. Det finns också skäl att starta ytterligare 
ett kommunägt bostadsbolag, med uppdrag att satsa på särskilda projekt som inte ska eller 
bör ingå i MKB:s uppdrag; nya byggmetoder, ”alternativa” byggmaterial, boendeformer mm. 
Vi har tidigare drivit frågan i kommunfullmäktige. Nu tar vi nya tag! 
 
Därför yrkar vi 
att rubriken ”MKB - vårt kommunala bostadsbolag” byts ut till “Kommunalt byggbolag för 
lägre byggkostnader”. 
att stycket ändras till nedanstående, ändring markerat med fet och kursiv stil 
Genom kommunala bostads- och byggbolag har vi möjlighet att förverkliga en 
bostadspolitik där alla har rätt till en bostad. För oss är det självklart att MKB ska verka för 
sänkta hyror och nybyggnation med rimliga hyresnivåer. Det är därför viktigt att MKB 
har kontroll över byggprocessen till sina egna ny- och ombyggnationer, t.ex. genom att 
Malmö kommun bildar ett eget byggbolag. Vi vill dessutom starta ytterligare ett 
kommunägt bostadsbolag med uppdrag att satsa på särskilda projekt som inte ingår i 
MKB:s uppdrag; nya byggmetoder, byggmaterial, arkitektur mm. 
 
MKB går idag med stora vinster. Vinster som vi ser som en stöld från hyresgästerna. 
Vänsterpartiet är emot att stora delar av vinsten delas ut till Malmö stad. Den vinst MKB gör 
ska användas till bättre villkor för MKB:s hyresgäster. Vi vill ha låga hyreshöjningar och om 
MKB går med vinst för att de inte bygger tillräckligt borde hyresgästerna få återbäring på 
hyran. 2016 beslöt kommunfullmäktige i Malmö att sälja drygt 1600 av MKB:s lägenheter. 
Detta är Vänsterpartiet motståndare till. De flesta lägenheterna i Malmö är redan i privat 
ägo, vi behöver ett starkare MKB tillsammans med ett kommunalt byggbolag för att trygga 
en socialt hållbar bostadspolitik. 
 
- Vänsterpartiet Malmös bostadspolitiska utskott 



8 
 

 

Motionssvar motion 10 
Styrelsen delar motionärernas synpunkter och föreslår att motionen bifalls. 

 

Motion 11 
Vi är emot vinstutdelning 
Under rubriken ”MKB - vårt kommunala bostadsbolag” på sidan K14 anges att 
”Vänsterpartiet är emot att stora delar av vinsten delas ut till Malmö stad.” Vänsterpartiet är 
rimligtvis emot att någon vinst alls delas ut. Därför föreslår vi: 
 
Att meningen under rubriken ”MKB - vårt kommunala bostadsbolag” som finns på sidan K14 
och lyder ”Vänsterpartiet är emot att stora delar av vinsten delas ut till Malmö stad.” ändras 
till ”Vänsterpartiet är emot att någon vinst delas ut till Malmö stad.” 
 
Jens Börjesson, V Malmö 
Joel Nordström, V Malmö 
 

Motionssvar motion 11 
Enligt lagen om allmännyttiga bolag måste en kommun dela ut en vinst på insatt kapital för 
att inte mista ställningen som allmännyttigt bolag. Styrelsen föreslår därför att motionen 
besvaras med att följande mening ersätter: Vänsterpartiet är emot att någon vinst delas ut 
till Malmö stad utöver vad lagen kräver av allmännyttiga bolag. 

Motion 12 
Motion på det kommunalpolitiska programmet, avsnitt 5 ‘Bra boende för alla’ 

Rättvis fördelning av boendekostnader 
Det finns skäl att under det kommande året och i valrörelsen peka på orättvisorna vad gäller 
bokostnaderna i de olika upplåtelseformerna. Den som spekulerar i bostadsrätter och villor 
kan inte sällan bo ett helt liv gratis. Det är såklart inte rimligt, när de som bor i hyresrätter 
tvingas betala en fjärdedel, ibland tom en tredjedel, av lönen i hyra. 
 
Därför yrkar vi 
att stycket ”Bostad – en mänsklig rättighet” ändras till nedanstående, ändring markerat med 
fet och kursiv stil 
Bostaden – en mänsklig rättighet. 
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 
skapa lagar och ekonomiska förutsättningar, medan kommunens ansvar ligger i planering 
och utveckling av bostadsområden. I bostadsbristens Malmö har bostaden blivit en 
klassfråga; människors möjlighet att få en egen bostad beror på plånbokens storlek och 
kontakter. Diskriminering och rasism leder till att alltfler utestängs från rätten till bostad. För 
att säkra ett rättvist boende säger vi nej till utförsäljning av det kommunala bostadsbolaget 
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och kommunal mark. Kommunalt ägande av den marken är en förutsättning för att 
säkerställa en demokratisk stadsplanering. Den stora utmaningen i Malmö är att få fram 
bostäder för familjer som inte har ekonomiska möjligheter att betala de hyror som 
marknaden kräver. Det är också viktigt att vi får en rättvisare fördelning av 
boendekostnaderna mellan de olika upplåtelseformerna. Behovet av fler hyresbostäder 
med rimliga och rättvisa boendekostnader är akut. Kommunen måste pressa på för att få 
fram statliga topplån för hyresrätter och ställa villkor på byggherrar som vill bygga på 
kommunal mark, att de bygger så att hyra och insats hålls nere. 
 
- Vänsterpartiet Malmös bostadspolitiska utskott 
 

Motionssvar motion 12 
Styrelsen delar motionärernas synpunkter och föreslår att motionen bifalls. 

Motion 13 
Motion på kommunalpolitiska programmet avsnitt 5 “Bra boende för alla” 

Glöm inte det feministiska perspektivet på bostadspolitik! 
Den svenska bostadsmarknaden präglas klassförtryckande, rasistiska och patriarkala 
strukturer och dessa samverkar på ett sätt som gör att vissa kan välja och vraka på 
bostadsmarknaden medan andra får bo hos släktingar eller flytta runt på 
andrahandskontrakt. Därtill är äldre särskilt utsatta på bostadsmarknaden. Det är med andra 
ord viktigt att ha ett intersektionellt perspektiv på bostadspolitiken. 
 
I det nuvarande förslaget nämns det att bostadsfrågan är en klassfråga och en fråga om 
diskriminering och rasism. Dessa perspektiv är självklart viktiga, men vi ska inte glömma det 
feministiska perspektivet. 
 
Kvinnor och män har skilda villkoren på bostadsmarknaden. Höga boendekostnader och den 
rådande bostadsbristen, i kombination med de ojämställda förhållandena på 
arbetsmarknaden, 
missgynnar kvinnor, särskilt kvinnor i arbetaryrken, och gör att vissa tvingas stanna kvar i 
relationer som de egentligen vill lämna. Därtill är kvinnor är ofta dem som drar det kortaste 
strået vid en separation, och är ofta dem som tvingas flytta till ett billigare boende och/eller 
ett boende med sämre standard. Allt medan mannen stannar kvar i det tidigare boendet. 
Ensamstående mammor är överrepresenterade bland trångbodda. 
 
Kärnfamiljen har länge stått som norm för byggandet i Sverige. Kollektivboende lyfts ofta 
fram som ett exempel på feministisk bostads- och stadsplanering. En feministisk 
bostadspolitik bör därtill främja varierade boendeformer, och för att alla ska ha nära till 
offentliga inrättningar som förskola, skola, vårdcentral, mm. 
 
Vi föreslår därför ett tillägg till det nuvarande programmet, och yrkar 
att lägga till följande formulering på s. K14 under avsnittet ‘Bostad - en mänsklig rättighet’ 
efter meningen som lyder ‘Diskriminering och rasism…’: 
“Bostadsmarknaden präglas också av patriarkala strukturer. En rättvis bostadspolitik 



10 
 

förutsätter ett socialistiskt, feministiskt och anti-rasistiskt perspektiv.” 
att lägga till följande formulering på s. K14 under avsnittet ‘Varierade boendeformer’ efter 
meningen som lyder “Boendeformer där bostäder och förskolor och skolor samlokaliseras ge 
en större gemenskap i boendet.”: 
“Båda förslagen är exempel på feministisk bostads- och stadsplanering.” 
 
- Vänsterpartiet Malmös bostadspolitiska utskott 
 

Motionssvar motion 13 
Styrelsen delar motionärernas synpunkter och föreslår att motionen bifalls. 

Motion 14 
Motion på det kommunalpolitiska programmet, avsnitt 5 ‘ Bra boende för alla’ 

Stärk hyresgästernas ställning i samband med renovering - 

verka för ett 0 % -alternativ vid renoveringar! 
Renovräkningar är tillsammans med utförsäljningen av allmännyttiga bostäder ett tilltagande 
problem i många svenska städer. Så också i Malmö. Det har blivit allt vanligare att 
fastighetsägare utnyttjar kryphål i lagen för att kraftigt höja hyran i samband med 
renoveringar. Det får i vissa fall den omedelbara konsekvensen att hyresgäster tvingas flytta 
ut. På ett mer övergripande plan leder det till att hyrorna i ett område gradvis stiger, och att 
det därmed blir allt svårare för låg och medelinkomsttagare att flytta dit. På så sätt bidrar 
processen till att områden successivt gentrifieras, och att staden blir allt mer segregerad. 
 
I nuläget innehåller det kommunalpolitiska programmet ett kort passus om renovräkningar. 
På s. K15 står följande: “För att ingen ska tvingas flytta efter en renovering som kraftigt höjer 
hyrorna ska ett kontinuerligt underhåll genomföras.” Gott så! Vi bör dock driva på för mer 
långtgående åtgärder. 
 
I Göteborg har Hyresgästföreningen tecknat avtal med flera fastighetsbolag, bland annat det 
kommunala Allmännyttiga Bostadsbolaget, HSB Göteborg och den privata 
fastighetsägarföreningen RCB Fastighetsutveckling. Avtalen syftar till att främja hyresgästers 
inflytande och makt i samband med renoveringsprocesser och omfattar ett så kallat 0 % - 
alternativ för renoveringar. Detta ger hyresgäster möjlighet att välja bort renoveringar som 
inte är nödvändiga och som innebär höjda hyresnivåer. 
 
I Malmö bör vi verka för att vårt kommunala bostadsbolag MKB och Rosengårds fastighets 
AB (där MKB äger 25 % och innehar ordförandeposten) upprättar ett liknande avtal med 
Hyresgästföreningen. Det löser inte hela problemet med renovräkningar, men är ett steg på 
vägen. 
 
Vi yrkar därför, 
att följande mening läggs till det kommunalpolitiska programmet på s. K15 efter tidigare 
nämnda mening: 
Därtill vill vi verka för att bostadsbolagen med kommunalt inflytande (MKB och Rosengårds 
fastighets AB) upprättar ett avtal med Hyresgästföreningen om att stärka hyresgästers 
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inflytande och makt i renoveringsprocesser, och garantera att hyresgäster ska få möjlighet 
att välja bort renoveringar som leder till höjda hyror, ett så kallat 0 % -alternativ.  
 
- Vänsterpartiet Malmös bostadspolitiska utskott 
 

Motionssvar motion 14 
Styrelsen delar motionärernas synpunkter och föreslår att motionen bifalls. 

Motion 15 
Vänsterpartiet Malmö motsätter sig gentrifiering 
Boende ska inte vara en klassfråga. Malmömodellen, den modell som används av 
framtagande av hyror i Malmö, värderar hur attraktivt ett område är. Detta innebär att 
hyresgäster kan få högre hyror för att området förbättras. Att bo i ett bra område ska vara 
en självklarhet för alla och inte en svåråtkomlig lyx.  
 
Renovräkningar är en taktik hyresvärdar använder för att kunna höja hyrorna så att 
hyresgäster tvingas flytta och mer köpstarka kan flytta in istället. Detta är något som 
Vänsterpartiet Malmö bör motverka. Hyresgäster bör ha ett så stort inflytande som möjligt 
över sitt boende och de bör inte kunna tvingas på onödiga renoveringar och ombyggnationer 
mot sin vilja. Även om hyreslagstiftningen är en nationell fråga, bör Malmö stad för det 
första aldrig själva syssla med sådana taktiker, för det andra bör Malmö stad och MKB se 
över sina möjligheter att få andra värdar att sluta med sådant beteende. 
 
Därför yrkar vi: 
att sist i stycket under rubriken “En blandad stad” i del 5, tillföra: 
“Att bo i ett bra område ska inte vara en kostnadsfråga. I kampen mot gentrifieringen måste 
vi se till att hyrorna inte går upp bara för att ett område utvecklas.  
 
att därefter (sist i stycket rubriken “En blandad stad” i del 5) tillföra: 
“Vänsterpartiet vill även motverka så kallade renovräkningar, vilket innebär att lägenheter 
renoveras mot hyresgästers vilja för att värden ska kunna höja hyran så mycket att 
hyresgästen inte har råd att bo kvar.”  
 
Joel Nordström, V Malmö 
Jens Börjesson, V Malmö 
 

Motionssvar motion 15 
Styrelsen delar motionärernas synpunkter men tycker inte vi ska använda begreppet 
gentrifiering, eftersom det tolkas kanske olika av olika personer. Vissa tycker det är en 
omskrivning för att städa upp och sköta ett område normalt vilket uppskattas. Andra läser in 
annat i begreppet. Styrelsen föreslår att motionen besvaras med att följande text läggs till: 
Att bo i ett bra område ska inte vara en kostnadsfråga. Hyrorna ska inte höjas bara för att ett 
område utvecklas och får en rimlig skötsel. Vänsterpartiet vill även motverka så kallade 
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renovräkningar, vilket innebär att lägenheter renoveras mot hyresgästers vilja för att värden 
ska kunna höja hyran så mycket att hyresgästen inte har råd att bo kvar. 

Motion 16 
Motion på det kommunalpolitiska programmet, avsnitt 5 ‘Bra boende för alla’ 

Skarpare retorik i frågan om bostadsbristen - ‘bostadsrättvisa’ är ett bättre 
begrepp än ‘social hållbarhet’ 
Begreppet social hållbarhet förekommer flera gånger i det kommunalpolitiska programmets 
avsnitt om bostadspolitik (del 5). Första gången i inledningen, och sista gången i det 
avslutande stycket om bostadsbristen och hemlösheten i Malmö. Social hållbarhet är ett 
vanligt förekommande begrepp i planeringssammanhang som tilltalar många och i rätt 
sammanhang också kan fylla en viktig enande funktion. Dock är det ett något svårdefinierat, 
för att inte säga intetsägande, begrepp. 
 
De frågor som behandlas under rubriken “Bygg socialt hållbart” är i grunden rättvisefrågor. 
De handlar i om att vissa tjänar på bostadsbristen, medan andra förlorar. 
 
Vi ser idag en utveckling där strukturella problem på bostadsmarknaden ska åtgärdas med 
speciallösningar för så kallat socialt utsatta grupper. Under den senaste mandatperioden har 
man i Malmö utvecklat systemet med sociala kontrakt, och detta omfattar idag allt fler 
grupper (så som nyanlända och låginkomsttagare). 
 
Vi förslår skarpare retorik och hållning i denna fråga. Därför vill vi byta ut rubriken ‘Bygg 
socialt hållbart’ och lägga till ordet rättvisa i det efterföljande stycket. Därtill ser vi att vissa 
formuleringar i stycket är vaga. Det vore t ex bra att förtydliga vad vi menar med “riktiga 
lägenheter”. 
 
Vi yrkar, 
att byta ut rubriken på s. K15 “Bygg socialt hållbart” till “Bygg för bostadsrättvisa” 
att omformulera det sista stycket på s. K15 med den nuvarande rubriken ‘Bygg socialt 
hållbart’ följande: 
“Malmö har en bostadsbrist som lett till en stor hemlöshet. Tillfälliga åtgärder så som sociala 
kontrakt och bostäder av lägre standard är inte en långsiktig eller rättvis lösning på denna 
situation. Sådana åtgärder leder till segregation och undermåliga boendeförhållanden. 
Vänsterpartiet vill att situationen löses genom en mer aktiv bostadspolitik där lägenheter 
byggs som håller god standard, och där människor kan bo under stabila förhållanden med 
långsiktig besittningsrätt. Vi vill att hyresrätten som boendeform prioriteras upp i 
stadsbyggandet och att MKB bygger nya permanenta lägenheter i en högre takt än idag.” 
 
- Vänsterpartiet Malmös Bostadspolitiska utskott 
 

Motionssvar motion 16 
Styrelsen delar motionärernas synpunkter och föreslår att motionens andra att-sats bifalls, 
men att första att-satsen avslås. 
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Motion 17 
Trafiken är en av flera viktiga miljöfrågor 
Det finns många viktiga miljöfrågor. Vi står inför enorma utmaningar när vi ska minska 
utsläppen och skapa en bättre livsmiljö. Det är dock olyckligt att lyfta fram trafiken som en 
av de viktigaste i Malmö. Om vi ser till Malmö stads miljörapport står t ex energi och 
uppvärmning för en betydande större del av de miljöpåverkande utsläppen än trafiken. 
 
Trafiken är dock en stor utmaning på grund av att den utgör en så stor del av stadsbilden. 
Vårt krav på effektiva hållbara transporter utmanar den enskilda bilens dominans och 
proportionerliga utrymme i staden. Vår valrörelse skulle bli bättre om vi inleder med ett 
tydligare omfattande krav. Till detta bör vi också lägga till perspektivet om att bilen är ett 
ineffektivt färdmedel som förflyttar få åt gången jämfört med vårt alternativ. 
 
Rubriken “Färre bilar, fler cyklar” är förvisso delvis förklarande för vad vi vill men också lite 
visionslös. Istället bör vi ha ett annat anslag som knyter ann till omfördelning och 
effektivisering.   
 
Därför yrkar vi: 
att rubriken till första stycket i del 6, “Färre bilar, fler cyklar”, ersätts med “Transport för 
många, inte några få bilar”. 
 
att första två meningarna i första stycket, under rubriken “Färre bilar, fler cyklar” ersätts 
med följande: 
“Malmö står inför stora utmaningar att ställa om sin trafik till effektiva hållbara transporter. 
Bilarna förflyttar få åt gången, ger utsläpp, tar stor plats i staden och bullrar.” 
 
Jens Börjesson, V Malmö 
Tobias Petersson, V Malmö 
 

Motionssvar motion 17 
Styrelsen tycker att den gamla rubriken är slagkraftigare, den nya föreslagna kan dessutom 
misstolkas som att vi vill ha många bilar. Styrelsen föreslår att första att-satsen avslås. Den 
andra att-satsen föreslår styrelsen bifalls. 

Motion 18 
Godstrafiken 
Stycket under rubriken “Godstrafik” i del 6 har en något svårläst och stolpig struktur som 
skulle göras gott att omformuleras. 
 
Dessutom bör vi här få in ett förslag om en ny omlastningscentral och godsspår i hamnen 
som syftar till att minska den ökande godstrafiken på landsvägen och istället skapa 
förutsättningar för tåg- och sjötransporter. Detta är viktigt för att kunna ha ett motförslag 
när högern vill bygga ut mer motorväg för att skapa utrymme för lastbilarna. I stycket pratar 
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vi om farligt gods på Kontinentalbanan på ett otydligt vis. Istället bör vi lyfta ett tydligt krav 
om att vi vill begränsa dess närvaro inom kommunens gränser oavsett trafikslag. 
 
Med föreslagna ändringar blir stycket i sin helhet enligt följande: 
“Malmö är en transitstad för godstrafik som kommer via hamnen och med godståg. För att 
minska den dramatiskt ökande godstrafiken på landsvägen behövs en ny 
omlastningsterminal och godsspår i hamnen för att växla långtradare och containers till båt 
och tåg. Blandad trafik med persontåg och godståg ökar riskerna för allvarliga olyckor i 
tätbefolkade områden av staden. Istället för mer godstrafik på Kontinentalbanan bör Malmö 
verka för att det yttre godsspåret byggs. Malmö stad måste begränsa transporter med farligt 
gods inom kommunens gränser, både när det gäller bil och järnväg.” 
 
Därför yrkar vi: 
att efter den första meningen under rubriken “Godstrafik” i del 6, lägga till följande mening: 
“För att minska den dramatiskt ökande godstrafiken på landsvägen behövs en ny 
omlastningsterminal och godsspår i hamnen för att växla långtradare och containers till båt 
och tåg.” 
 
att den andra meningen under rubriken “Godstrafik” i del 6, som lyder “I framtiden kommer 
farligt gods att trafikera Kontinentalbanan och blandas med pågatågstrafik på 
Malmöringen.”, stryks. 
 
att sist i stycket under rubriken “Godstrafik” i del 6, lägga till meningen “Malmö stad måste 
begränsa transporter med farligt gods inom kommunens gränser, både när det gäller bil och 
järnväg.” 
 
att ordningen på meningarna “Istället för mer godstrafik på Kontinentalbanan bör Malmö 
verka för att det yttre godsspåret byggs.” och “Blandad trafik med persontåg och godståg 
ökar riskerna för allvarliga olyckor i tätbefolkade områden av staden.” byts så att meningen 
som börjar med “Blandad” kommer före den som börjar med “Istället”. 
 
Jens Börjesson, V Malmö 
Vilmer Andersen, V Malmö 
Tobias Petersson, V Malmö 
 

Motionssvar motion 18 
Styrelsen delar motionärernas synpunkter och föreslår att motionen bifalls. 

Motion 19 
Försökens tid är förbi - avgiftsfri kollektivtrafik nu! 
På många platser runt om i Sverige har försök till avgiftsfri kollektivtrafik genomförts med 
förväntade resultat. Tiden för försök är förbi - vi behöver en avgiftsfri kollektivtrafik! 
 
Vi i Vänsterpartiet föredrar lösningar som omfördelar och flyttar maktbalansen till 
arbetarklassen. Därför är vi för en solidarisk finansiering genom skatten. I vår nationella 
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valplattform går vi till val på att jämlikheten ska vara en röd tråd genom allt. Detta är just 
skattefinansierad kollektivtrafik ett riktigt bra exempel på. Vi bör därför lyfta fram den 
aspekten tydligare. 
 
Precis som det står i den föreslagna texten, är det regionen som ansvarar för finansieringen. 
Om vi formulerar oss så som denna motion föreslår, behöver vi inte upprepa skattemedel 
flera gånger. Dessutom finns det olika möjligheter till statligt stöd, men det är onödigt att 
låsa in sig i detaljer om detta. Därför föreslår motionen att inte ha med “bidrag från staten”. 
 
Därför yrkar vi: 
att första meningen under rubriken “Avgiftsfri kollektivtrafik” i del 6, ersätts med “Malmö 
ska arbeta för en avgiftsfri kollektivtrafik.”. 
att andra meningen under rubriken “Avgiftsfri kollektivtrafik” i del 6, ersätts med “Genom 
solidarisk finansiering med skattemedel ökar jämlikheten och gör det möjligt för fler att åka 
mer.” 
att tredje meningen under rubriken “Avgiftsfri kollektivtrafik” i del 6, ersätts med 
“Tillsammans med Region Skåne, som ansvarar för kollektivtrafiken, ska Malmö vara 
drivande i utformningen av finansieringen.” 
 
Jens Börjesson, V Malmö 
Joel Nordström, V Malmö 
Tobias Petersson, V Malmö 
 

Motionssvar motion 19 
Styrelsen delar motionärernas synpunkter och föreslår att motionen bifalls. 

Motion 20 
Många planer för plasten 
Del 6 
Det är toppen att det står “Vi vill att Malmös stad gör upp en plan för och minskar sin 
plastkonsumtion”, men behöver det verkligen stå två gånger? Vi hittar samma mening i 
slutet av första stycket på K17, i del 6, och i mitten av tredje stycket på samma sida. 
 
Därför yrkar vi: 
att sista meningen i första stycket under rubriken “Ett Malmö som leder 
energiomställningen” som lyder “Vi vill att Malmös stad gör upp en plan för och minskar sin 
plastkonsumtion”, stryks. 
 
Jens Börjesson, V Malmö 
Tobias Petersson, V Malmö 
 

Motionssvar motion 20 
Styrelsen delar motionärernas synpunkter och föreslår att motionen bifalls. 
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Motion 21 
Ekologiskt hållbar stadsplanering 
Omställningen för ett ekologiskt hållbart Malmö kräver att vi ändrar hur vi ser på stadens 
utformning. Här är stadsplaneringen central och vi behöver naturligtvis nämna detta när vi 
pratar om stadsplaneringens främsta uppgifter. 
 
Därför yrkar vi: 
att i andra meningen under rubriken “Hållbar stadsutveckling” i del 6, lägga till “föra staden 
mot ekologisk hållbarhet” efter “uppgift är att (...)”. Hela meningen blir då 
“Stadsplaneringens främsta uppgift är att föra staden mot ekologisk hållbarhet, motverka 
segregationen och öka tillgängligheten för alla grupper.”. 
 
Jens Börjesson, V Malmö 
Tobias Petersson, V Malmö 
 

Motionssvar motion 21 
Styrelsen delar motionärernas synpunkter och föreslår att motionen bifalls. 

Motionerna 22-27 
Alla dessa motioner behandlas genom ett gemensamt svar som formulerar en ny text på 
hela kulturavsnittet. Motionerna är skrivna av:  
Vänsterpartiet Malmös kulturgrupp 
Hanna Granér, Lars-Göran Ahlström, Elisabeth Holmstedt, Sofia Karlsson, Fiona Winders, 
Mats Billberg-Johansson, Karl-Kristoffer Johnsson, Mirjana Westermark, Miriam Hansson, 
Felipe Pincheira, Daniel Sestrajcic (namn på de i kulturgruppen som deltagit i 
motionsarbetet) 

Motion 22 
Mer visioner och ideologi i inledningen 
I förslaget till text för vår kulturpolitik i kommunalpolitiska finns en hel del som är bra, en del 
som är mycket bra och annat som är mindre bra. Det märks att texten har många omgångar 
på sin nacke och har omarbetats genom årens lopp på ett sådant sätt att vissa saker hänger 
kvar och andra tillförs. Det problematiska med detta är att det allt för dåligt sorterar mellan 
högt och lågt. Samtidigt som flera avgörande och viktiga saker inte nämns (exempelvis 
allaktivitetshus) så nämns krav som får anses inte vara de viktigaste.  
 
Det största problemet är att det är fragmenterat och att allt för lite nämns om flera av 
kulturens områden som i alla fall med några rader i sin egen rätt skulle behöva nämnas. 
Ytterligare ett problem med texten är att det saknas en samlad bild av våra ideologiska 
utgångspunkter kring kulturpolitiken - inte minst är det ett problem att klass allt för mycket 
lyser med sin frånvaro även om konkreta förslag kan härledas ur ett klassperspektiv. Här och 
där i texten så finns snuttar som är ideologiska antaganden men eftersom de är just 
fragmenterade saknas det nödvändiga helhetsintrycket som ger vänsterns grundläggande 
tankar kring hur vi formar vår kulturpolitik. Ytterligare ett problem är att det skrivs allt för 
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lite om kulturarbetarnas villkor. 
 
I Vänsterpartiet Malmös kulturgrupp har vi därför ägnat ett par möten åt att diskutera 
texten, vilka krav vi skulle vilja lyfta fram (där långt ifrån alla får plats) och hur vi skulle vilja 
strukturera texten. Vi har kommit fram till att vi tycker det är viktigt att samla ihop våra 
ideologiska utgångspunkter och därefter arbeta oss igenom kulturpolitikens olika områden.  
 
Vi har därför skrivit samman sammanlagt sex stycken motioner på texten som både 
omarbetar existerande stycken, lägger till helt nya viktiga krav och formuleringar och 
renodlar. Våra motioner ska ses som en helhet även om de behandlas var för sig och bör 
samtliga bifallas för att få bästa möjliga kulturpolitiken i vårt kommunalpolitiska program. Vi 
är medvetna om att det förlänger texten något - men det bör inte vara ett problem eftersom 
det är ett område som är helt avgörande i Malmö och också för många av våra väljare. Andra 
områden kan dessutom läggas samman (mjuka välfärdsområden exempelvis) för att få en 
rättvisare bild av vår politik och kulturen är dessutom ett mycket brett område. 
 
Vår första motion handlar om att förändra starten och där samma ihop våra utgångspunkter 
för vad kultur, kulturpolitik är för oss i Vänsterpartiet Malmö och är viktiga signalskrivningar 
för många av våra väljare samt att det ger en bra grund för att därefter kunna tolka vår 
politik. Vi vill ersätta styckena “kultur för alla”, “en kulturpolitik med utrymme” samt 
kulturens egenvärde”. Med vår text förtydligas våra visioner, våra perspektiv renodlas och 
de konkretare kraven lyfts i huvudsak fram i andra stycken. 
 
Vänsterpartiets kulturgrupp yrkar att 
styckena “kultur för alla”, “en kulturpolitik med utrymme” samt kulturens egenvärde” 
ersätts med följande text 
 
“Kultur och demokrati 
Kulturen har ett alldeles eget värde, det behöver inte motiveras av att den är nyttig för något 
annat. Kulturen är samtidigt grunden för ett demokratiskt starkare samhälle och själva 
förutsättningen för att vi människor ska kunna utvecklas tillsammans, få nya perspektiv, 
förändra vår omgivning och ta plats. Kultur är betydelsefullt för allas utveckling och ger oss 
redskap att uttrycka sig och kritiskt granska vår samtid. För oss är kulturen en självklar del av 
ett fungerande välfärdssamhälle vilket innebär både att kulturen får kosta pengar och ska 
vara tillgänglig för alla. Vi vet att all kultur inte uppskattas av alla men att all kultur behövs 
och att alla har rätt till kultur. Därför ska Malmö satsa på en kulturpolitik som stödjer både 
bredd och spets där ett levande och bubblande kulturliv kan överleva och utvecklas. Kulturen 
ska vare sig förbehållas en liten elit eller i huvudsak användas för att marknadsföra Malmö 
för andra eliter utan istället i första hand finnas till för alla oss som bor, lever och arbetar i 
Malmö. Kulturen kan och bör verka för ett på alla plan jämlikare samhälle och motverka 
kapitalismens skadeverkningar. 
 
Ett levande kulturliv kräver att kulturen och kulturarbetarna får möjlighet att både överleva 
och utvecklas. Kulturarbetarna måste ges utrymme för kritiska synpunkter och konstnärliga 
experiment. Kulturpolitiken får aldrig göra våld på eller styra den konstnärliga friheten. När 
konstarterna utvecklas ska kulturpolitiken svara mot de nya behoven. 
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Kultur för alla - också arbetarklassen 
Tillgång till kultur oavsett tidigare erfarenheter, kulturellt kapital och tjocklek på plånboken 
är avgörande och ska garanteras. Kulturpolitiken ska arbeta kompenserande så att 
klassamhället snedfördelning av kultur motverkas. Genom mycket låga eller inga avgifter ska 
alla kunna uppleva musik, konst, film och teater eller ta del av vårt kulturarv och tänkvärda 
utställningar på museerna. Öppettiderna på våra institutioner ska vara generösa och 
anpassade till malmöbornas behov. Malmö ska erbjuda kulturpedagogisk verksamhet på alla 
institutioner för både barn och unga men också alla andra Malmöbor utan egen erfarenhet 
av att få uppleva och tolka utställningar och föreställningar. 
 
Lika viktigt är att se till att kultur finns över hela staden genom allt från allaktivitetshus och 
stadsdelsbibliotek till fria kulturgrupper, kulturskolans verksamhet och festivaler underifrån. 
Genom att satsa på att arbeta nyskapande med kulturförmedling och utveckla verksamhet 
som distribuerar och ökar intresset för kultur så kan fler få tillgång till kulturen, ett exempel 
kan vara att inrätta kulturombud i våra bostadsområden och på stadens arbetsplatser. 
 
En kulturpolitik med utrymme 
Kultur är en mänsklig rättighet. I ett samhälle där rasismen, sexismen och klassklyftorna ökar 
kan kulturen vara ett sätt att mötas och ett verktyg att förmedla och skapa motstånd och 
meningsfullhet. 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 minoritetskulturerna kunna existera på sina egna villkor och respekteras för sin 
särart.” 

Motion 23 
Komplettera stycket om kulturarv 
Vi bör särskilt i stycket om kulturarv lyfta fram vikten av att arbeta med andra former av 
förmedling av utställningar som gör att tillgängligheten ökar på våra museer. Med den 
digitala utvecklingen så finns det stora möjligheter att utveckla digitala och virtuella 
utställningar som gör att fler kan få del av våra samlingar och det professionella arbetet det 
innebär att göra en utställning. Det handlar alltså om att göra utställningar och inte enbart 
att digitalisera artefakter i ett sökbart arkiv som i huvudsak lämpar sig för vana 
museibesökare och/eller forskare. Det handlar inte om att ersätta de fysiska utställningarna 
utan att komplettera dessa. Vidare är det viktigt att se till att många fler kan besöka Malmö 
Museer och det inte bara en gång om året utan många gånger om året.  
 
Eftersom Malmö Museer och Malmö konstmuseum har många turister som besökare lämpar 
det sig inte att göra helt avgiftsfritt. Däremot arbetade vi under den tiden som vi innehade 
kulturnämndens ordförandepost för att hitta andra lösningar som kunde tillgängliggöra 
Malmö Museer och konstmuseum. Den bästa lösningen visade sig vara att införa samma 
system som i Göteborg vilket innebär att du betalar entré en gång och därefter med den 
biljetten kan komma in resten av året utan att lösa en ny biljett det vill säga en form av 
årskort som motsvarar en entréavgift. 
 
Vänsterpartiets kulturgrupp yrkar att i stycket om “kulturarv” tillföra följande meningar sist 
i stycket: 
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“Stadens muséer bör satsa på att utveckla digitala och virtuella utställningar som 
komplement till dagens utbud. På stadens muséer vill vi införa ett automatiskt årskort vilket 
innebär att en erlagd entréavgift gäller hela året ut för obegränsat antal besök. “ 

Motion 24 
Utveckla stycket om folkbiblioteken 
Biblioteken och litteraturen är avgörande i Malmö. Vi har ett mycket fint och väl utvecklat 
stadsbibliotek men däremot så finns det fortfarande mycket att göra med våra 
underfinansierade områdesbibliotek (liksom fortsatt utveckling av hela 
biblioteksverksamheten). Därför behöver stycket kompletteras med krav som pekar på hur 
viktigt det är att vi satsar på områdesbiblioteken. 
 
Det finns en omfattande diskussion i samhället om bibliotekens roll och vi bör vara tydliga 
med vår dualistiska hållning: både att biblioteken ska fortsätta att vara bibliotek i den 
traditionella bemärkelsen där boken, läsandet och litteraturen står i centrum. Men också kan 
och ska utveckla andra delar utan att behöva tumma på den första uppgiften.  
 
Vi vill också tillföra en kort text som handla rom det viktiga i att sprida läsandet och litteratur 
på arbetsplatser och vårdinrättningar. Vi har därför formulerat ett nytt stycke för att ersätta 
stycket om folkbiblioteken. En motion som förändrar stycket om folkbibliotekens betydelse 
 
Vänsterpartiets kulturgrupp yrkar att stycket “Folkbibliotekens betydelse” ersätts med 
följande text 
 
“Folkbiblioteken och litteratur 
I vår stad ska alla ha samma rätt till likvärdig biblioteksservice och känna sig välkomna till 
biblioteken. Framförallt stadens områdesbibliotek måste få utökade resurser som garanterar 
utveckling av verksamheten och litteraturinköp. Nya bibliotek ska förläggas i ekonomiskt 
utsatta områden och vi vill stärka och bygga ut de bibliotek som redan finns genom att 
exempelvis satsa på väl utbyggd barn- och ungdomsverksamhet på varje bibliotek. 
Biblioteken har många roller att fylla: en öppen mötesplats där alla är välkomna, en 
demokratins hus genom att tillgodose befolkningens behov av information, kunskap och 
utrymme för samtal och diskussion. Biblioteken ska samtidigt ges utrymmet att fortsätta 
vara och utveckla den plats där litteraturen, läsandet och boken står i centrum.  Biblioteken 
ska vara tillgängliga, genom att bland annat erbjuda litteratur på olika språk, längre 
öppettider, bokbussar och en aktiv dialog med alla grupper som besöker biblioteket inte 
minst de som diskrimineras. Barns och ungdomars tillgång till litteratur ska prioriteras. 
Bibliotekens viktigaste resurs är bibliotekarierna, deras yrkeskunskap och arbete ska 
uppvärderas och ges utökat utrymme i verksamheten.  
 
Lässatsningar som når och stimulerar till läsning, böcker på arbetsplatser och 
vårdinrättningar och litteraturföreningar är viktiga att stödja och utveckla i Malmö.” 

Motion 25 
Barn- och ungdomskultur 
Vi upplever att stycket om barn- och ungdomskultur blir en uppsamlande behållare för allt 
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möjligt som också blir de enda platserna där teater och film nämns. Stycket behöver därför 
renodlas och struktureras om. Vi har också lagt till bitar som handlar om att Folkets Parks ska 
fortsätta med gratis kultur för barn och vuxna (något som är hotat just nu), att kulturskolan 
ska spridas ut i staden samt att kultur för bar och unga ska prioriteras. En viktig del vi lagt till 
är det arbete som initierades av Vänsterpartiet förra mandatperioden kring möjligheten för 
många hundra unga att göra kulturpraktik via Ung i Sommar och då inte bara på i huvudsak 
Stadsarkivet utan på alla stadens institutioner. 
 
Vänsterpartiets kulturgrupp yrkar att stycket “Barn- och ungdomskulturen i hela staden” 
ersätts med följande text: 
 
“Barn- och ungdomskultur i hela staden 
Barn och unga ska ha rätt att ta del av ett rikt kulturliv och möjlighet att skapa själva. Utbud 
och aktiviteter ska finnas i hela staden så att barn och unga kan välja det som passar dem 
själva bäst. Sommarscen Malmös satsning på barnkultur i många av stadens delar ska 
fortsätta och utvecklas likaså bör Folkets Parks lyckade satsningar på gratis kultur för barn 
och vuxna fortsätta och spridas till andra delar av staden.  
 
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, inte minst från de områden som idag är underrepresenterade i verksamheten. 
En grundläggande förutsättning för att kunna söka sig till kulturskolan är att utbudet 
motsvarar behoven och att verksamhet erbjuds på många platser i Malmö. Vi vill att 
kulturskolans avgifter är låga eller helst avskaffade. Vi vill satsa mer resurser på El Sistema så 
det når fler barn i Malmö. Varje barn i Malmö ska från förskolan och framåt få tillgång till 
rytmik och musik. 
 
Det är viktigt att närheten till barn- och ungdomskultur ökar för de som bor i områden med 
lägre inkomster och högre arbetslöshet. Det kräver ökad kreativitet och nytänkande i hur 
kulturinstitutioner i alla dess former placeras och utövar sin verksamhet i Malmö. Ett annat 
viktigt sätt är att bygga allaktivitetshus i hela Malmö där ungas eget skapande får en stor 
och viktig plats. Vänsterpartiet vill att alla nya grundskolor som byggs i Malmö ska anpassas 
till att allaktivitetshus blir en integrerad del av den nybyggda grundskolan. 
 
Skolans roll för att barn och unga ska få del av kultur kan inte nog understrykas. Vi vill både 
att Unga Teatern och skolbioverksamheten utvecklas, att fler fria kulturarbetare engageras i 
skolans verksamhet och att kultur för barn och unga prioriteras i kulturnämndens arbete.  
 
Kulturpraktik via Ung i Sommar är en viktig väg för många av stadens unga att under tre 
veckor få praktisera på en av stadens kulturinstitutioner. Kulturpraktik ska utvecklas, 
förstärkas och spridas bättre på alla stadens institutioner.” 

Motion 26 
Institutionerna och det fria kulturlivet 
I stycket om Institutionerna är det nödvändigt att vi nämner att institutionernas 
grundfinansiering ska säkras (samtidigt som det så klart är viktigast att budgeten för det fria 
kulturlivet utökas). När vi pratar om institutionerna behöver vi också vara tydliga med att 
deras verksamhet ska tillgängliggöras för fler Malmöbor. 
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Vi vill också här passa på att prata om hur viktigt att kulturarbetarna får större möjlighet att 
verka inom skolan och vården - både för att det är viktigt för verksamheterna men också att 
det bör ses som en försörjningsmöjlighet för kulturarbetare. 
 
Här passar det bra att lyfta fram allaktivitetshusen som är så viktiga i Malmö och borde 
utvecklas över hela Malmö liksom andra platser där kulturverksamhet och kulturförmedling 
kan bedrivas. 
 
Vi vill slutligen lyft ut texten om folkbildning till ett eget utökat stycke för att ha möjlighet att 
prata om folkhögskolorna och folkbildningens betydelse. 
 
Vänsterpartiets kulturgrupp yrkar att stycket “Institutionerna och det fria kulturlivet” 
ersätts med följande text 
 
“Institutionerna och det fria kulturlivet 
Vänsterpartiets uppfattning är att institutionerna och den fria kulturen behöver och berikar 
varandra. Institutionernas grundfinansiering ska säkras och institutionernas verksamhet 
aktivt tillgängliggöras för fler Malmöbor. 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 kraftigt och prioriteras. En grundläggande 
förutsättning för att kunna bedriva verksamhet är att det finns tillgång 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 erfarenhet eller vana att söka sig till 
konserthus eller teatrar. Allaktivitetshus och andra platser där kulturverksamhet och 
kulturförmedling kan bedrivas ska utvecklas. De centralt belägna kulturinstitutionerna ska 
därför öka sin uppsökande verksamhet.  
 
Folkbildningens betydelse 
Folkbildning och bildning för vuxna genom studieförbund och folkhögskolor är centralt för 
staden och dess utveckling. Tillsammans utgör de en arena, vid sidan om de traditionella 
utbildningarna, för enskilda och föreningar. Genom studiecirklar och annan verksamhet 
väcks nyfikenhet och möjligheter till förändring, demokrati och samhällsengagemang. 
Genom folkbildningen utjämnas utbildningsklyftor och bildningsnivån i samhället höjs. Idag 
är både studieförbund och folkhögskolor avgörande delar i arbetet för att nyanlända ska 
kunna etablera sig i samhället. Här bedrivs framgångsrika etableringskurser, SFI mm.  Vi vill 
att Malmö kommun möter den satsning på folkbildning som riksdagen beslutat om, så att 
studieförbund och folkhögskolor ges bättre förutsättningar att verka i staden. Stödet till 
studieförbunden ska ses över för att premiera de som når ut till de mest utsatta områdena 
och prioriterade grupperna i Malmö.” 
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Motion 27 
Fler konstarter 
Det finns många konstnärliga områden som är mycket styvmoderligt behandlade i vårt 
program eller inte alls. Vi förstår att inte allt om allt kan nämnas - men det är ett absolut krav 
både från våra väljare, från kulturarbetare som läser programmet och Vänsterpartiet 
Malmös kulturgrupp att det i alla fall står några rader om varje konstform. Detta kan sedan 
utvecklas i det kulturmanifest som kulturgruppen har för avsikt att ta fram. Vi har därför 
skrivit ett helt nytt stycke som syftar till att beröra följande konstarter med konkret politik 
för Malmö: film/rörlig bild, bildkonst, scenkonst inkluderat dans samt musik. 
 
Vänsterpartiets kulturgrupp yrkar att tillföra nedanstående stycke och lägga det efter 
stycket “Institutionerna och det fria kulturlivet” 
 
“Stärk alla konstarter i Malmö 
Film, bildkonst, scenkonst, dans, litteratur och musik är alla konstarter som finns väl 
representerade i Malmö både som institutioner och i det fria kulturlivet. Malmös omfattande 
kulturutbud och många kulturarbetare inom alla dessa kulturformer gör Malmö till en unik 
plats. Vänsterpartiet vill stärka kulturarbetarnas förutsättningar att verka med sin 
kulturform. Det handlar om att öka kulturarbetarnas försörjningsmöjligheter, stärka 
gemensam infrastruktur och öka stödet till det fria kulturlivet. 
 
Inom filmen vill vi bland annat se till att kvalitetsfilmen utökas och stärks så att både Biograf 
Panora och Biograf Spegeln kan fortsätta verka och få en utökad publik. En viktig del av 
Filmmalmö är den omfattande festivalverksamheten med bland annat BUFF, MAFF och 
Imagens del Sur som ska understödjas och uppmuntras. Produktionen av dokumentär- och 
spelfilm från Malmö är framgångsrikt. Malmö bör satsa resurser för att stödja filmkulturen 
på fler och nya sätt.  
 
Konsten till folket är ett slagord som har sin plats också i vår tid. Vi vill inom bildkonsten 
bland annat prioritera att stödja lokala gallerier framförallt de konstnärsdrivna, vi vill se över 
och utöka systemet med ateljéstipendier och också stödja konstvisningar i hela Malmö också 
där det inte normalt visas konst. Konst alla offentliga miljöer måste utökas och 
demokratiseras samtidigt ska 1 % målet genomföras i alla byggen som genomförs i Malmö. 
Nya delar inom bildkonsten så som gatukonst ska understödjas. 
 
På scenkonstens område finns starka traditioner i Malmö med både framgångsrika dans- och 
teaterinstitutioner samt fria grupper med inte minst ett samhällskritiskt anslag. 
Vänsterpartiet vill se över och optimera förutsättningarna för samverkan mellan 
institutionerna och de fria grupperna i Malmö. Vi vill se till att teatern kommer ut till hela 
Malmö genom billiga replokaler och undersöka möjligheterna att samutnyttja resurser som 
kan komma flera grupper till godo. I Malmö bör det finnas utrymme för en återkommande 
scenkonstbiennal. 
 
Musiken - i alla dess former -  har en viktig plats i många människors liv. Vi vill bland annat se 
till att de många musiker som verkar och vill spela i Malmö får utökade möjligheter att göra 
det genom stöd till minifestivaler, musikföreningar och kulturhus. I stödet ska kulturhus, 
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föreningar och festivalers som arbetar med jämställda bokningar premieras. Vi vill också att 
fler Malmöbor får tillgång till den klassiska musiken. “ 
 

Motionssvar motionerna 22-27 
Styrelsen delar i stort motionärernas förslag till nya texter, de behöver dock redigeras. 
Styrelsen föreslår att motionerna 22-27 anses besvarade med en helt ny text av 
kulturstycket som ersätter den gamla texten: 
 

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. 
 

Kultur och demokrati 
Kulturen har ett alldeles eget värde, som inte behöver motiveras av att den är nyttig för 
något annat. Kulturen är grunden för ett demokratiskt samhälle och själva förutsättningen 
för att vi människor ska kunna utvecklas tillsammans, få nya perspektiv, förändra vår 
omgivning och ta plats. Kultur är betydelsefullt för allas utveckling och ger oss redskap att 
uttrycka oss och kritiskt granska vår samtid. Kulturen ska vara en självklar del av 
välfärdssamhället, vilket innebär både att kulturen får kosta pengar och ska vara tillgänglig 
för alla. All kultur gillas inte av alla, men all kultur behövs för att alla ska få rätt till kultur. 
Därför ska Malmö satsa på en kulturpolitik som stödjer både bredd och spets, där ett 
levande och bubblande kulturliv kan överleva och utvecklas. Kulturen ska vare sig förbehållas 
en liten elit eller användas för att marknadsföra Malmö, utan i första hand finnas till för alla 
oss som bor och lever i Malmö. Kulturen kan och bör verka för ett jämlikare samhälle och 
motverka kapitalismens skadeverkningar. 
 
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 konstformer. 
 
Ett levande kulturliv kräver att kulturen och kulturarbetarna får möjlighet att både överleva 
och utvecklas. Kulturarbetarna måste ges utrymme för kritiska synpunkter och konstnärliga 
experiment. Kulturpolitiken får aldrig styra den konstnärliga friheten. När konstarterna 
utvecklas ska kulturpolitiken svara mot de nya behoven. 
 

Kultur för alla   
Tillgång till kultur ska garanteras oavsett tidigare erfarenheter, kulturellt kapital och tjocklek 
på plånboken. Kulturpolitiken ska vara kompenserande för att klassamhället snedfördelning 
av kultur ska motverkas. Genom mycket låga eller inga avgifter ska alla kunna uppleva musik, 
konst, film och teater eller ta del av vårt kulturarv och tänkvärda utställningar på museerna. 
På stadens muséer vill vi införa ett automatiskt årskort vilket innebär att en erlagd 
entréavgift gäller hela året ut för obegränsat antal besök. Öppettiderna på institutionerna 
ska vara generösa och anpassade till malmöbornas behov. Malmö ska erbjuda 
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kulturpedagogisk verksamhet för barn och unga på alla institutioner, men också för alla 
malmöbor utan egen erfarenhet av att uppleva och tolka utställningar och föreställningar. 
 
Kultur ska finnas över hela staden genom allt från allaktivitetshus och stadsdelsbibliotek till 
fria kulturgrupper, kulturskolans verksamhet och festivaler underifrån. Genom att arbeta 
nyskapande med kulturförmedling kan fler få tillgång till kulturen, ett exempel kan vara att 
inrätta kulturombud i våra bostadsområden och på stadens arbetsplatser. 
 

En kulturpolitik med utrymme 
I ett samhälle där rasismen, sexismen och klassklyftorna ökar kan kulturen vara ett sätt att 
mötas och ett verktyg att förmedla och skapa motstånd samt meningsfullhet. 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 
minoritetskulturerna kunna existera på sina egna villkor och respekteras för sin särart. 
 

Kulturarv 
Vänsterpartiet ser bevarandet av kulturarvet som en viktig kulturpolitisk 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 skolorna, från en 
borgerlig kultur. Vi vill att den folkliga kulturen ska få större utrymme. Genusperspektivet, 
arbetarrörelsens historia, immigranternas historia och den nationella minoriteternas 
historiska situation i Sverige samt 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. Stadens muséer bör satsa på att utveckla digitala och 
virtuella utställningar som komplement till dagens utbud. 
 

Folkbiblioteken och litteratur 
I vår stad ska alla ha rätt till likvärdig biblioteksservice och känna sig välkomna till 
biblioteken. Stadens områdesbibliotek måste få utökade resurser som garanterar utveckling 
av verksamheten och litteraturinköp. Nya bibliotek ska förläggas i ekonomiskt utsatta 
områden. De bibliotek som finns ska stärkas exempelvis genom en välutbyggd barn- och 
ungdomsverksamhet. Biblioteken har många roller: en öppen mötesplats där alla är 
välkomna, ett demokratins hus som tillgodoser befolkningens behov av information och 
kunskap samt ett utrymme för samtal och diskussion. Biblioteken ska fortsätta vara och 
utveckla en plats där litteraturen, läsandet och boken står i centrum.  Biblioteken ska vara 
tillgängliga, genom att erbjuda litteratur på olika språk, längre öppettider och bokbussar.  
Biblioteken ska ha aktiv dialog med alla Malmöbor inte minst underrepresenterade och 
diskriminerade. Barns och ungdomars tillgång till litteratur ska prioriteras. Bibliotekens 
viktigaste resurs är bibliotekarierna, deras yrkeskunskap och arbete ska uppvärderas.  
 
Lässatsningar som når och stimulerar till läsning, som böcker på arbetsplatser och 
vårdinrättningar och litteraturföreningar är viktiga att stödja och utveckla i Malmö. 
 

Barn- och ungdomskultur i hela staden 
Barn och unga ska ha rätt att ta del av ett rikt kulturliv och möjlighet att skapa själva. Utbud 
och aktiviteter ska finnas i hela staden så att barn och unga kan välja det som passar dem 
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själva bäst. Sommarscen Malmös satsning på barnkultur i många av stadens delar ska 
fortsätta och utvecklas likaså bör Folkets Parks lyckade satsningar på gratis kultur för barn 
och vuxna fortsätta och spridas till andra delar av staden.  
 
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, inte minst från de områden som idag är underrepresenterade i 
verksamheten. En grundläggande förutsättning för att kunna söka sig till Kulturskolan är att 
utbudet motsvarar behoven och att verksamhet erbjuds på många platser i Malmö. Vi vill att 
Kulturskolans avgifter är låga eller helst avskaffade. Vi vill satsa mer resurser på El Sistema, 
en orkesterverksamhet för barn, så fler barn i Malmö nås.  
 
Det är viktigt att närheten till barn- och ungdomskultur ökar för de som bor i områden med 
lägre inkomster och högre arbetslöshet. Det kräver ökad kreativitet och nytänkande i hur 
kulturinstitutioner i alla dess former placeras och utövar sin verksamhet i Malmö. 
Allaktivitetshus i hela Malmö ger ungas eget skapande utrymme. Vänsterpartiet vill att alla 
nya grundskolor som byggs i Malmö ska anpassas så att allaktivitetshus blir en integrerad del 
av skolan. 
 
Skolans roll för att barn och unga ska få del av kultur kan inte nog understrykas. Vi vill både 
att Unga Teatern och skolbioverksamheten utvecklas, att fler fria kulturarbetare engageras i 
skolans verksamhet och att kultur för barn och unga prioriteras i kulturnämndens arbete.  
 
Kulturpraktik via Ung i Sommar där många av stadens unga under tre veckor får praktisera 
på en av stadens kulturinstitutioner, ska utvecklas, förstärkas och spridas bättre till alla 
stadens institutioner. 
 

Institutionerna och det fria kulturlivet 
Vänsterpartiets uppfattning är att institutionerna och den fria kulturen behöver och berikar 
varandra. Institutionernas grundfinansiering ska säkras och institutionernas verksamhet 
aktivt tillgängliggöras för fler Malmöbor. I Malmö har vi flera konstnärliga 
högskoleutbildningar och det ska bättre tas tillvara. Kulturarbetare ska få större möjlighet att 
verka i till exempel skolorna och inom vården. 
 
Stödet till det fria kulturlivet måste öka kraftigt och prioriteras. En grundläggande 
förutsättning för att kunna bedriva verksamhet är tillgång 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 erfarenhet eller vana att söka sig till 
konserthus eller teatrar. Allaktivitetshus och andra platser där kulturverksamhet och 
kulturförmedling kan bedrivas ska utvecklas. De centralt belägna kulturinstitutionerna ska 
därför öka sin uppsökande verksamhet.  
 
Folkbildning och bildning för vuxna genom studieförbund och folkhögskolor är centralt för 
staden och dess utveckling. Tillsammans utgör de en arena, vid sidan om de traditionella 
utbildningarna, för enskilda och föreningar. Genom studiecirklar och annan verksamhet 
väcks nyfikenhet och möjligheter till förändring, demokrati och samhällsengagemang. 
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Genom folkbildningen utjämnas utbildningsklyftor och bildningsnivån i samhället höjs. Idag 
är både studieförbund och folkhögskolor avgörande delar i arbetet för att nyanlända ska 
kunna etablera sig i samhället. Här bedrivs framgångsrika etableringskurser, SFI m.m.  
Studieförbund och folkhögskolor ska ges bättre förutsättningar att verka i staden. Stödet till 
studieförbunden ska premiera de aktiviteter som når ut till de mest utsatta områdena och till 
de med låg utbildning. 
 

Stärk alla konstarter i Malmö 
Film, bildkonst, scenkonst, dans, litteratur och musik är alla konstarter som finns väl 
representerade i Malmö både som institutioner och i det fria kulturlivet. Malmös 
omfattande kulturutbud och många kulturarbetare inom dessa kulturformer gör Malmö till 
en unik plats. Vänsterpartiet vill stärka kulturarbetarnas förutsättningar att verka inom sin 
kulturform. Kulturarbetarnas försörjningsmöjligheter ska öka, den gemensamma 
infrastrukturen ska stärkas och stödet till det fria kulturlivet öka. 
 
Inom filmen ska kvalitetsfilmen utökas och stärkas så att både Biograf Panora och Biograf 
Spegeln kan fortsätta verka och få en utökad publik. En viktig del av filmmalmö är den 
omfattande festivalverksamheten med bland annat BUFF, MAFF och Imagens del Sur som 
ska stödjas och uppmuntras. Produktionen av dokumentär- och spelfilm från Malmö är 
framgångsrikt. Malmö bör satsa resurser för att stödja filmkulturen på fler och nya sätt.  
 
Konsten till folket är ett slagord som har sin plats också i vår tid. Vi vill inom bildkonsten 
bland annat prioritera stöd till lokala gallerier framförallt de konstnärsdrivna, vi vill utöka 
systemet med ateljéstipendier och stödja konstvisningar i hela Malmö framförallt där det 
inte normalt visas konst. Konst i alla offentliga miljöer måste utökas och demokratiseras. 
Målet att 1 % av byggkostnaderna ska gå till konstnärlig utsmyckning ska genomföras vid alla 
byggen i Malmö. Nya former inom bildkonsten som gatukonst ska stödjas. 
 
Scenkonsten har starka traditioner i Malmö med både framgångsrika dans- och 
teaterinstitutioner samt fria grupper ofta med ett samhällskritiskt anslag. Vänsterpartiet vill 
optimera förutsättningarna för samverkan mellan institutionerna och de fria grupperna. Vi 
vill att teatern kommer ut i hela Malmö genom billiga replokaler och samutnyttjade resurser 
som kommer fler grupper till godo. I Malmö bör det finnas utrymme för en återkommande 
scenkonstbiennal. 
 
Musiken - i alla dess former -  har en viktig plats i många människors liv. Musiker som verkar 
i Malmö behöver utökade möjligheter att göra det, till exempel genom stöd till 
minifestivaler, musikföreningar och kulturhus. De som arbetar med jämställda bokningar ska 
premieras. Vi vill att fler malmöbor får tillgång till den klassiska musiken.  
 

Feministiska och antirasistiska perspektiv 
Kulturlivet måste spegla Malmöborna, både vad gäller ekonomiskt stöd och institutionernas 
repertoarer. Jämställdhetsintegrering och andra metoder för att upptäcka och agera mot 
diskriminering inom det offentliga kulturlivet ska intensifieras. Institutionerna har ett särskilt 
ansvar att spegla befolkningen och rådande samhällsförhållande. Vi vill att utbytet med 
institutionernas motsvarighet i Malmöbornas ursprungsländer ska öka. Malmö stad ska bli 
bättre på att uppmärksamma och ge utrymme för de kulturutövare från andra länder som 
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finns i vår stad. Malmö har en aktiv feministisk scen som ska stödjas genom att tjejer får 
bättre tillgång till replokaler och konserttillfällen. Sommarscen och andra liknande 
kultursatsningar ska spridas än bättre i staden, det är viktigt med kultur i stadens alla delar, 
inte bara i centrum. 
 
Svaren antagna på styrelsemöte i V-Malmö 2018-03-04 
 
 


