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TILLSAMMANS
FÖR HELA MALMÖ
Förra året sökte historiskt många människor
asyl i Sverige. Malmö genomförde under
hösten en av de största insatserna någonsin i
Sverige för att möta människor på flykt. Även
om det just nu kommer färre människor står
staden fortsatt inför stora utmaningar.

den justerade prognosen väntas staden under
de kommande fyra åren växa med 8 250 nya
Malmöbor. Prognosen är dock osäker och
bygger på tidigare erfarenheter. Situationen
förändras hela tiden av förändringar i omvärlden.

Befolkningstillväxten kräver nya lösningar och
Många söker sig
nya grepp. Malmö ska vara en trygg och bra
till Malmö, vilket
stad att leva, bo och verka i. Staden ska arbeta
är positivt. Att allt
hårt för att alla Malmöbor ska erbjudas samma
fler väljer att
möjligheter och
bosätta sig här
för att allas talang
Malmö klarade av att förnya sig
innebär många
ska tas till vara. Vi
möjligheter för
måste våga pröva
efter industriomvandlingen under
den fortsatta
nytt, utmana
en tid då vi, på samma sätt som nu, fördomar och
förstärkningen
av Malmös roll
vara öppna för
tog
emot
många
människor
på
flykt.
som tillväxt- och
förändring och
utvecklingsmoVi kom ut starkare och blev den unga samarbete.
tor för södra
och globala stad som vi är i dag.
Sverige.
Tilläggsbudgeten
har flera syften.
Att Malmös befolkning ökar är inte något
Dels ska den säkra en bra mottagning av alla
nytt. Malmö har vuxit de senaste trettio åren.
nyanlända, dels ska den säkra välfärden genom
De senaste tio åren med i genomsnitt 5 000
att möjliggöra för socialtjänsten att komma ikapp
invånare per år.
efter höstens ansträngda situation och ge möjlighet för skolan att fortsätta utvecklingsarbetet. Vi
I höstas reviderade vi befolkningsprognosen
genomför också satsningar för att öka takten i
med anledning av flyktingsituationen. Enligt
bostadsbyggandet. Genom tillägget till bud-
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geten investerar vi i fler bostäder, bättre skolor,
kortare vägar till arbete, en starkare socialtjänst
och ett välkomnande civilsamhälle. Allt för att
möta inflyttningen till Malmö på bästa sätt,
för alla malmöbor, gamla som nya.

flyktingmottagning. Vi vill också se regelförenklingar för ankomstkommuner, bättre statlig
samordning, ett reformerat system för eget
boende samt kraftfulla och uthålliga statliga
investeringar.

Kommunstyrelsens arbetsutskott, med möjlighet att adjungera beredningsansvariga
kommunalråd, föreslås utgöra styrgrupp för
arbetet med att analysera och utvärdera de
effekter som den nya befolkningen medför.
Styrgruppen kommer också ta fram förslag på
hur utmaningarna kan mötas. Styrgruppen ska
ha ett kommunövergripande förhållnings- och
arbetssätt, vara flexibel och ha beredskap för
snabba förändringar.

Utmaningarna som Malmö står inför är stora,
men vi har klarat prövningar förut. Malmö
klarade av att förnya sig efter industriomvandlingen under en tid då vi, på samma sätt som
nu, tog emot många människor på flykt. Vi
kom ut starkare och blev den unga och globala
stad som vi är i dag. Förutsättningarna nu är
på många sätt bättre.

Vi kommer att arbeta på bred front för att
Malmö på bästa sätt ska möta inflyttningen av
nya Malmöbor. Samtidigt är det nödvändigt
att alla kommuner tar sitt ansvar för svensk

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Socialdemokraterna

Malmö står återigen inför ett historiskt
vägskäl. Kommunledningen är fast besluten
att klara utmaningarna. Malmö ska vara ett
föredöme för hur Sverige hanterar situationen
med många nya invånare på kort tid.

Karolina Skog
Miljöpartiet de gröna
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CENTRAL BEREDSKAP
Det råder fortsatt stor osäkerhet kring hur befolkningsökningen kommer att påverka kostnadsutvecklingen och verksamheternas behov under 2016. Det kommer att analyseras och utvärderas
kontinuerligt.
För att ha beredskap att kunna agera snabbt kommer kommunstyrelsens arbetsutskott få mandat
att fördela resterande belopp under året. Reserven ska fördelas där behoven uppstår. Det kan
exempelvis handla om ökade kostnader för hyror samt ökat behov inom socialtjänsten, förstärkning av mottagningskapaciteten eller svenskundervisning.

Kommunstyrelsen
Reserv

1 miljoner kr
76 miljoner kr

Summa

77 miljoner kr
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KRAFTTAG FÖR
FLER BOSTÄDER
Den dynamik som en ökad befolkning skapar ska tas till vara för att bygga samman Malmö till
en tät och grön stad. Fler bostäder ska byggas än på mycket lång tid. Det ska ske socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart. Arbetet med att tidigt identifiera platser som kan bli goda boendemiljöer blir mer proaktivt. Nya bostadspolitiska mål ska tas fram parallellt med en uppdatering
av översiktsplanen.
Byggherrars och entreprenörers intresse måste mötas med att den egna organisationen ökar sin
kapacitet för planerings-, bygglovs- och markärenden. Så säkerställer vi att stadens organisation
är effektiv, handläggningstiderna korta och remissförfarandet fungerar väl. Resurser anslås för att
påskynda byggprocessen. En stärkt organisation ger också tid och kraft att fånga upp nya idéer
och kreativitet.

Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Miljönämnden

4 miljoner kr
2 miljoner kr
0,5 miljoner kr

Summa

6,5 miljoner kr
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EN SKOLA FÖR ALLA
Skoltiden är grundläggande för alla barns och ungas möjligheter till utbildning och att förverkliga
sina drömmar. Antalet elever väntas öka kraftigt till följd av höstens flyktingsituation. Skolutbyggnadstakten måste därför öka och flera hundra lärare behöver anställas kommande år.
En stor del av ökningen består av elever med annat modersmål än svenska och av elever med
varierande skolbakgrund. Det gör satsningar på modersmålsundervisning och studiehandledning
särskilt angelägna. Av samma skäl, och för att ge alla Malmöbor samma möjligheter att lyckas
i skolan, fortsätter arbetet med att fördela nyanlända elever jämnare över staden. Det planeras
också för att bygga ut och skapa fler mottagningsskolor.

Förskolenämnden
Grundskolenämnden

14 miljoner kr
115 miljoner kr

Summa

129 miljoner kr
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SVENSKA SPRÅKET ÄR
NYCKELN TILL ARBETE
Svenska språket är en viktig förutsättning för nå egen försörjning. Språkintroduktionen på gymnasiet ska därför byggas ut, likaså Svenska för invandrare (SFI) i takt med att behovet ökar. En
stor utmaning blir att möta bristen på behöriga SFI-lärare.
Att korta vägen från etablering till arbete är central. Därför ska samordningen med stadsområdena och externa aktörer som Arbetsförmedlingen förbättras. En gemensam plan för etableringen ska tas fram.

Arbetsmarknads-, gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden

31 miljoner kr

Summa

31 miljoner kr
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OMSORG OM VARANDRA
Malmös socialtjänst beräknas ha en fortsatt hög belastning när det gäller arbetet med ensamkommande barn, men också andra Malmöbor i behov av stöd. Socialtjänstens möjlighet att behålla och rekrytera socionomer är därför avgörande för att möta befolkningsökningen i Malmö.
För att kunna göra ett kvalitativt arbete med människor i behov av stöd behöver socialsekreterarna inom individ- och familjeomsorgen bli fler. Med kompetensutveckling, bättre introduktion
av nyanställda, ett närvarande ledarskap och bättre löneutveckling ska Malmö stad bli en mer
attraktiv arbetsgivare som behåller och kan nyrekrytera socialsekreterare.

Sociala resursnämnden
SON Norr
SON Öster
SON Söder
SON Väster
SON Innerstaden
Överförmyndarnämnden

20 miljoner kr
15 miljoner kr
17 miljoner kr
21 miljoner kr
13 miljoner kr
14 miljoner kr
4 miljoner kr

Summa

104 miljoner kr
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ETT VÄLKOMNANDE MALMÖ
Malmö har ett rikt förenings- och kulturliv. Det är en positiv kraft som främjar integration och
motverkar diskriminering. Denna kraft ska tas tillvara.
Det ska finnas ett kulturutbud som bjuder in och möjliggör delaktighet, alla barn och unga ska
erbjudas en meningsfull fritid. Ett stärkt samarbete med civilsamhället är avgörande för att klara
utmaningarna med en snabbt växande befolkning.
Satsningar på mötesplatser skapar fler kontaktytor mellan nya och gamla Malmöbor och spontanaktiviteter gör det lättare att engagera sig.

Kulturnämnden
Fritidsnämnden
Civilsamhället

1 miljoner kr
0,5 miljoner kr
1 miljoner kr

Summa

2,5 miljoner kr

