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Återrapportering av bifallna motioner
under 2017
Information: Motioner riktade till distriktskongressen 2017 och
partikongressen 2017 behandlades under hösten 2016 och
avrapporterades till föregående årsmöte.

Motion 1: Ökat fokus på skolfrånvaro i Malmö stad

Därför yrkar vi:
att
berörda nämnder tar ett aktivt ställningstagande i frågan om
närvaro och frånvaro och gör detta till ett nämndmål och
aktivt efterfrågar information och statistik.
att

öka det hälsofrämjande och förebyggande arbetet av
elevhälsoteamet genom att rikta insatser mot att stärka
lärarnas kompetens i bemötande, individuell anpassning och
förståelse om funktionsnedsättningar och kravanpassning för
att öka möjligheten att varje barn känner sig sedd och förstådd
i skolan.

Återrapportering

Att främja närvaro och minska frånvaro är redan ett prioriterat område i
grundskolenämndens och förvaltningens arbete inom ramen för
nämndens mål och uppdrag att skapa en likvärdig skola med god kvalitet
och har varit föremål för en mängd olika utvecklingsinsatser de senaste
åren såsom att ta fram riktlinjer, rutiner och stödmaterial, tillhandahålla
system och verktyg för registrering och analys av frånvaro på grupp- och
individnivå för skolorna samt tillhandahålla och följa upp statistik inom
det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå.
Tydliga rutiner och stöd till skolorna
Utöver Skolverkets allmänna råd kring att främja närvaro och minska
frånvaro har grundskoleförvaltningen tagit fram egna riktlinjer, rutiner
och metodstöd och frånvarotrappa för att stödja skolorna i att aktivt
arbeta med att främja närvaro och minska frånvaro på ett tidigt stadium.
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Riktlinjerna ger en bakgrund med aktuell kunskap och juridik inom
området samt guidar skolan kring både arbetet skolnivå och om arbetet
på individnivå. Som ett stöd för arbetet med att främja närvaro och
minska frånvaro finns var sin checklista för rektor, elevhälsan och lärare.
Metodstödet för förstärkta insatser vid omfattande frånvaro vänder sig
främst till elevhälsan. Det innehåller fördjupat stöd och analys vid
skolsociala kartläggningar för att identifiera adekvata insatser till elever
med omfattande frånvaro.
Obligatoriskt system för registrering och analys – Skola 24
Skolan ska registrera både ogiltig och giltig frånvaro i Skola24. När
läraren har konstaterat att eleven inte är på lektionen så markeras detta i
systemet. Registreringen genererar ett meddelande till vårdnadshavare
efter att första lektionen med frånvaro är avslutad. För att kunna
uppmärksamma enskilda elevers frånvaro, se mönster i gruppers eller
individers frånvaro och för att kunna ge en samlad bild av frånvaron på
skolan ska skolorna följa upp och analysera registreringarna i Skola24 på
individnivå och gruppnivå. Rektor, elevhälsan och arbetslag reflekterar
över skolans arbete med närvaro-frånvaro. Har elever förflyttat sig något
steg i frånvarotrappan? I vilken riktning? Orsaker? Vilka insatser har haft
effekt, och motsatsen, vilka har inte haft effekt? Har det tillkommit nya
elever bland de frånvarande? Hur ska det främjande och förebyggande
arbetet förbättras som en del av skolans systematiska kvalitetsarbete.
Tillhandahålla statistik inom det systematiska kvalitetsarbetet
Förvaltningens IT-baserade beslutsstöd har frånvarostatistik för samtliga
skolor vilket gör att det är lätt för huvudmannen att få en överblick och
för rektorer att jämföra mellan skolor. Beslutsstödet kommer under
2017/18 att utvecklas så att frånvarorapportering görs mer lättillgänglig
och uppdateras oftare, vilket möjliggör förbättrad och samlad
uppföljning på rektors- och förvaltningsnivå. Grundskolenämnden har
tagit del av statistik på olika sätt. Frånvarostatistik är bland annat del av
underlag för den årliga kvalitetsrapporten samt underlag för
kvalitetsdialoger där nämndens presidium går igenom varje skolas
statistik, åtaganderapporter och planer. Vid behov informeras nämnden
ytterligare under nämndsmöte.
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Ett hälsofrämjande och förebyggande arbete är redan ett prioriterat
område i grundskolenämndens och förvaltningens arbete inom ramen
för nämndens mål och uppdrag att skapa en likvärdig skola med god
kvalitet. Varje elevs bästa skola är grundskolenämndens och
förvaltningens strategiska utvecklingsarbete som omfattar alla
medarbetare och alla elever. Med varje elevs bästa skola menas att
Grundskolenämnden och Grundskoleförvaltningen är en nämnd och
förvaltning som lever upp till läroplanens krav och skollagens intentioner
– för varje elev.
Vad gäller det hälsofrämjande och förebyggande arbetet så har Centrala
elevhälsan bland annat till uppgift att driva och utveckla övergripande
elevhälsofrågor samt arbeta för att främja likvärdighet i Malmös
grundskolor. Inom ramen för uppdraget och tillsammans med övriga
delar av förvaltningen har ett flertal centrala elevhälsoinsatser vidtagits
under året för att främja ökad likvärdighet, bland annat vad gäller
elevhälsans juridiska utgångspunkter, rutiner vid egenvård i skolan samt
kring extra anpassningar och särskilt stöd. En förvaltningsgemensam
digital blankett för skolsocial kartläggning har införts under året och
utgör nu skolkuratorns bidrag till elevhälsoteamets samlade bedömning
av en elevs behov av stöd och inför exempelvis upprättande av
åtgärdsprogram. De centrala riktlinjerna och rutinerna för att främja
närvaro och minska frånvaro har kompletterats med ett metodstöd för
förstärkta insatser från elevhälsans professioner vid omfattande frånvaro
och implementering pågår. En annan viktig elevgrupp är nyanlända
elever där Malmö har under de senaste åren tagit emot ett stort antal
vilket ställt krav på att utveckla ett gott mottagande och undervisning
utifrån elevernas behov och förutsättningar. Språkcentralen har utformat
stöd till skolorna hur de kan organisera och utveckla undervisningen i
förberedelseklasser. Skolorna får också vid behov handledning i hur
nyanlända elevernas övergång från förberedelseklass till ordinarie klass
blir så bra som möjligt för dem.
Förvaltningen har också tagit fram och antagit riktlinjer för hur
elevhälsans arbete i Malmö stads grundskolor ska implementeras, vilket
förväntas vidareutveckla elevhälsan i en positiv riktning och bidra till att
hälsofrämjande och förbyggande insatser står i fokus. Elevhälsans
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samlade arbete inom förvaltningen behöver framöver följas upp
systematiskt för att identifiera behov av utvecklingsinsatser.
Under det gångna året har centrala insatser genomförts för att öka
likvärdigheten och höja kvaliteten avseende skolornas arbete med extra
anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Exempel på sådana
insatser är gemensam fortbildning för utbildningsområden samt
etablering av det centrala specialistteamet, vars uppgift är bland annat att
kvalitetssäkra processen kring elever i särskild undervisningsgrupp.
Förvaltningen har vidare arbetat med insatser kring lågaffektivt
bemötande3 samt en ny satsning kring normkritik som förväntas vara en
viktig del i att säkerställa ett gott bemötande. Kunskap om
diskrimineringslagstiftningen samt om normer och normkritik är viktig
både ur ett arbetsgivarperspektiv och ett
verksamhetsperspektiv/skoluppdraget. Genom denna satsning
säkerställs att alla chefer får en grundkunskap inom området.
Gemensamt för både frånvaro och elevhälsa är skolans behov av
samverkan med andra aktörer. I skollagen finns bestämmelser om
samverkan i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa.
Elevhälsans personal har en viktig uppgift när det gäller att samverka
kring elever. Efter förändringar i och med stadens omorganisation till
fackförvaltningar är det viktigt att förvaltningen framöver säkerställer en
effektiv samverkan kring elever med stora behov. Samverkan som sker
idag är bland annat SSPF (skola, socialtjänst, polis, fritid/förskola) som
arbetar utifrån en årligt fastslagen handlingsplan med prioriterade
insatser. Annan samverkan sker kring krishantering och krisberedskap
samt mellan skolförvaltningarna utifrån åtagandearbete med att utveckla
övergångar mellan förskola-grundskola-mellan grundskolor –
grundskola-gymnasieskola. Det sker också presidiemöten med andra
nämnders presidier och förvaltningsledningar.
Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden arbetar med elever som är
från 15 år. Under våren 2017 infördes ett nytt administrativ stödsystem
som underlättar skolledares möjligheter att följa elevers
närvaro/frånvaro. Stödet består av ett automatgenererat statistikuttag
som innebär att samtliga skolor sedan våren 2017 veckovis får en rapport
som växelvis signalerar elevfrånvaro och växelvis lärarkvittenser av
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frånvaron. Detta möjliggör en uppföljning av frånvaro samt av enskilda
lärares kvittenser. Vidare skickas kvartalsvis ut ett material med
fördjupad statistik där ansvarig skolledare kan analysera frånvaro
strukturellt. Kvartalsrapporterna är avsedda att ligga till grund för
skolornas planering av åtgärder för förbättrad närvaro.
Skolornas analyser av elevernas närvaro granskas genom strukturerad
datainsamling från samtliga rektorer. Till grund för insamlingen tas ett
statistiskt underlag fram som redogör för närvaro/frånvaro per skola. Av
skolornas analyser ska framgå
a) hur närvaron utvecklats,
b) orsaker till förändringar samt
c) hur man på varje skola planerar att vidta ytterligare åtgärder för
förbättrad närvaro.
Förvaltningen följer vidare skolornas analyser av elevernas närvaro
genom ett frågeunderlag riktat till skolorna. Granskningen har varit
inriktad på att
a) undersöka om implementeringen av det nya systemstödet har haft
effekt på närvaro och frånvaro,
b) undersöka skolornas rutiner för analys av närvaro och frånvaro och
aktiviteter för att öka elevernas närvaro och
c) undersöka vad skolorna planerar för aktiviteter för att främja närvaro
och motverka frånvaro.
Rutinerna varierar till sin utformning mellan skolorna men gemensamt
för merparten är att följande delar ingår: kontakt med vårdnadshavare,
mentorssamtal och planering med elevhälsan. Utifrån ett förebyggande
perspektiv pågår på skolorna samverkan mellan elevhälsan, mentorer,
berörda lärare och skolledning för att tidigt fånga upp elever som riskerar
en hög frånvaro. Generellt använder skolorna även informationsbrev om
CSN:s riktlinjer som ett verktyg för att förebygga frånvaro samt i
förekommande fall rapportera hög frånvaro till CSN.
Skolorna uppger att de på olika sätt arbetar aktivt och utvecklar nya
arbetssätt för att främja närvaro och motverka frånvaro. Exempel som
anges på aktiviteter för att främja närvaron är översyn och utvärdering av
befintliga rutiner, bättre kontinuitet genom att löpande arbeta för att
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utveckla arbetet för en förbättrad närvaro, samt framtagande av
gemensamma rutiner för uppföljning av frånvaro.
Planerade åtgärder:
• Vidareutveckla gemensamma rutiner för en regelbunden insamling av
frånvarostatistik på terminsbasis för att möjliggöra för en analys av
förändringar över tid.
• Vidare implementera systemstödet i verksamheterna. Detta gäller
framför allt kvartalsrapporterna och hur statistiken i dessa kan ligga till
grund för skolornas åtgärder för en förbättrad närvaro på skolnivå.
Det som ses som framgångsrikt arbete för att främja likvärdighet på
gymnasiet i Malmö är höga förväntningar och tydliga mål. Ett
identifierat utvecklingsområde på vissa skolor medan det på andra skolor
är redan en framgångsfaktor. Studiero är högt prioriterat på skolorna och
är ett identifierat område för utveckling. Lärande utifrån elevers olika
behov: Särskilt stöd, elevhälsa, åtgärdsprogram.
Styrelsens föredragande: Juan Espitia och Mubarik Abdirahman

Motion 2: Ny station på gamla Kontinentalbanan
Fosie S-förening yrkar
att
beräkning för en ny station, med placering i området inom
vilket Fosie S-förening verkar, tas fram.
att
i beräkningen tas med även socioekonomiska effekter.
att
Malmö arbetarekommun bifaller motionen.
Återrapportering

Det har gjorts en initial studie om ytterligare station på
Kontinentalbanan i Fosieområdet. Studien visade att samhällskostnaden
översteg den uppskattade samhällsnyttan. En eventuell station kan bli
aktuell längre fram men för tillfället då måste vi se utfallet av
täckningsgraden för resterande stationer längs Malmöpendeln.
Styrelsens föredragande: Andreas Schönström och Amani Loubani
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Motion 3: Divestera det offentliga ägandet

Vi yrkar därför
att
Socialdemokraterna i Malmö verkar för att Malmö stads
ägande ska vara fritt från ägande i fossilbränslebranschen
inom 5 år.
Återrapportering

Malmö stads inriktning i Miljöprogram för Malmö stad 2009-2020 är
tydlig. Kommunens egen organisation ska vara klimatneutral år 2020. Att
uppnå dessa målsättningar utgör en stor utmaning.
Staden antog därför till exempel förra året en ny miljöbilsstrategi.
Målsättningen i den är att samtliga fordon i Malmö stads lätta
fordonsflotta, enligt den statliga definitionen, ska vara miljöbilar och
fossilfria med utgång av år 2020. Av dessa ska 95 % drivas med biogas,
vätgas, el eller laddhybrid-teknik. Minst 15 % av flottan ska drivas av
enbart el (ej laddhybrid).
Stadens placeringar, som är begränsade, får lov att göra enligt vår
finanspolicy. I den står: Om det finns placeringsalternativ till företag som
ägnar sig åt utvinning av fossila energikällor ska dessa alternativ väljas,
om det i övrigt är försvarligt med hänsyn till kostnad, avkastning och
risk. För att ytterligare begränsa riskerna vill staden integrera
miljöhänsyn, socialt ansvar och god etik vid placeringar. Med
miljöhänsyn, god etik och socialt ansvar menas att företag utöver
lagstiftning följer internationella normer för mänskliga rättigheter,
arbetsvillkor, miljö och anti-korruption. De internationella normerna är
uttryckta i FN:s deklarationer och konventioner och deras relevans för
företag sammanfattas i t.ex. FN:s Global Compact och UNPRI (United
Nations Principles for Responsible Investment).
Styrelsens föredragande: Katrin Stjernfeldt Jammeh och Carina Svensson
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Samlade motioner till Malmö
arbetarekommuns årsmöte 2018
1. Motion om en kostnadsfri förskola

Det finns familjer som på grund av ekonomiska svårigheter i utsatta
områden som inte lämnar sina barn till förskolan. En del har inte rätt att
lämna barnen på grund av att de är hemma.
Vi tror att förskolan är väldigt lärorik för alla barn och bör bli
kostnadsfri på sikt. Alla barn bör få tillgänglighet till förskolan minst
några timmar i veckan.
Därför yrkar vi
att
att

alla barn får en kostnadsfri förskoleplats minst några timmar i
veckan.
Malmö Arbetarekommun ska anta motionen som sin egen och
skicka den till de ansvariga.

Nahid Biglari
Motionen tagen som egen av Limhamns S-förening och av S-förening
för skola och utbildning.
Styrelsens utlåtande

Att förskolan har stor betydelse för barns lärande och utveckling råder
det inget tvivel om. Malmökommissionen skriver i sin underlagsrapport
att förskolan har störst betydelse för de barn som bor i utsatta områden.
De lyfter även upp de barn som inte fanns inskrivna i förskolan. För att
nå dessa barn och vårdnadshavare arbetar förskoleförvaltningen aktivt,
bl a med våra familjecentraler, öppna förskolor och föreningslivet.
Från 3 års ålder har man rätt till allmän förskola 15 timmar i veckan
större delen av året (följer skolans terminstid) och som är avgiftsfri. I
våra politiska riktlinjer som antogs på kongressen i Göteborg 2017,
fastslogs att vi vill införa allmän förskola från 2 års ålder.
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När det gäller avgifter så tillämpar Malmö en progressiv maxtaxa för
barnomsorg vilket bland annat innebär att om man har en inkomst under
10 000 kr/mån betalar man ingen avgift.
Styrelsen föreslår representantskapet
att
anse motionen vara besvarad.
Styrelsens föredragande: Rose-Marie Carlsson och Amani Loubani.

2. Motion om en gymnasieskola för barn med
hörselnedsättning i Malmö

Utredningar visar att framgångsfaktorer för barn och elever med
hörselnedsättning är:
1. Pedagogens kompetens och förhållningssätt
2. Ljud- och ljusmiljö
3. Hörselsteknik
Stenkulaskolan ska vara Malmö stads alternativ för elever med
hörselnedsättning under grundskoletiden. Det gäller barn som kan
tillgodogöra sig undervisning på talad svenska. Alternativet för ett barn
med större behov är Östervångskolan i Lund. Efter avslutad grundskola
finns det ett gymnasium i Sverige som är anpassat efter
framgångsfaktorerna ovan och det är Riksgymnasiet i Örebro.
I nuläget finns det många barn (drygt 200) som av olika anledningar
varken väljer Stenkulaskolan eller Riksgymnasiet i Örebro. Vad får detta
för konsekvenser för barnens måluppfyllelse? Varje enskild elev har rätt
att få stöd kring sina behov (i Malmö stad finns det en hörselkoordinator
på Stenkulaskolan och två ambulerande hörselpedagoger som hjälper
övriga skolor). Det blir stora kostnader eftersom detta kräver
speciallösningar på varje enskild skola.
Elever med hörselnedsättning:
- Var femte elev med hörselnedsättning når ej målen i åk 9 (Ahlström,
AE Geers 2003, Hendar 2008)
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-Ungdomar med hörselnedsättning är underrepresenterade vid
högskolan. 10-15 % läser vidare jmf med riksgenomsnitt på 45 %.
(Antonsson 2006) Antonsson/ HRF 2006)
-Det är endast 15 % av eleverna med hörselnedsättning som har det stöd
de behöver. (Conniavitis 2007) (information från SPSM)
Om Malmö stad i större utsträckning skulle samordna/ gemensamt
planera och strukturera utbildningen för Malmö stads barn och
ungdomar med hörselnedsättning skulle fler elever kunna få det stöd de
behöver och har rätt till. Samtidigt kan Malmö stad genom detta på sikt
spara pengar. Sparade pengar ska rikta till de som behöver det som mest.
En gymnasieskola för barn med hörselnedsättning i Malmö kan även ta
emot elever från andra kommuner i Skåne och blir ännu mer lönsam i
framtiden samtidigt som skapas fler jobb.
Därför yrkar vi
att
en gymnasieskola för barn med hörselnedsättning planeras,
struktureras och samordnas i Malmö.
att
Malmö Arbetarekommun antar motionen som sin egen och
skicka den till de ansvariga i kommunen.
Motionen behandlad och tagen som egen av: Socialdemokratiska
föreningen för skola och utbildning och Limhamns Socialdemokratiska
förening.
Styrelsens utlåtande

Motionen lyfter fram problematiken kring gruppen elever med
hörselnedsättning. Som motionären påpekar finns det faktorer som är av
största betydelse för att lyckas med målgruppens utbildning. Det handlar
om anpassade lokaler som uppfyller ljus och ljudkravet, pedagoger som
är kompetenta och har ett förhållningssätt som främjar målgruppens
utveckling och framför allt tekniska lösningar som underlättar det dagliga
arbetet i och utanför skolan. En del av elever med hörselnedsättning
erbjuds möjlighet att delta i ordinarie verksamhet med extra
anpassningar, men elever som på grund av sina särskilda behov inte kan
eller vill, hänvisas till de skolor som har tekniska och praktiska
möjligheter att ta emot dem. Tekniken är oftast anpassad till varje individ
och det är kostsamt att bygga de speciella lösningar som krävs beroende
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på elevernas behov. Utöver den egna verksamheten så har Gymnasieoch Vuxenutbildnings förvaltningen upphandlat verksamhet som
huvudsakligen erbjuds vuxna studerande.
Vi har gått igenom statistiken för Malmö Stad och funnit att det inte
finns underlag för att planera för en gymnasieskola specifikt för
målgruppen. Siffran som nämns i motionen kan motsvara Skånes nivå.
Vi samverkar med samtliga kommuner i Skåne och västra Blekinge där
eleverna kan söka fritt men frisök garanterar inte att skånska elever skulle
välja Malmös eventuella skola då det redan finns en skola i Örebro som
har god renommé och lång erfarenhet av att arbeta med målgruppen.
Sammanfattningsvis, elevunderlaget är inte tillräckligt, det är kostsamt att
bygga upp de tekniska lösningar som krävs och det finns etablerade
aktörer som erbjuder utbildning till målgruppen. Detta måste ses i
perspektivet att Malmö Stad står inför stora utmaningar där förskolor,
grundskolor och så småningom gymnasieskolor behöver byggas. Av den
anledningen föreslår Arbetarekommuns Styrelsen att motionen avslås.
Styrelsen föreslår representantskapet
att
avslå motionen.
Styrelsens föredragande: Juan Espitia och Mubarik Abdirahman.

3. Gratis kollektivtrafik för pensionärer
Nu finns det över 40 kommuner i
landet som erbjuder gratis
kollektivtrafik för pensionärer. I Skåne
finns tio kommuner som erbjuder
gratis kollektivtrafik för pensionärer
och varje kommun har ett särskilt avtal
med Skånetrafiken. Även i Danmark
kan man köpa ett kort på 200kr för att resa i hela regionen i tre månader
när man är pensionär.
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I Malmö har man fossilbränslefria bussar sedan 2015 och det är väldigt
bra men de flesta av de långa bussarna kör ofta tomma. Samtidigt som
det finns många pensionärer som har isolerat sig hemma och har inte råd
att åka med dem. Vi tycker att det är väldigt bra att det finns rabatter för
andra grupper i samhälle. Om även pensionärer skulle ha bättre
möjlighet att röra sig i stan skulle även trygghetskänslan bli starkare hos
alla Malmöborna.
Vi tycker egentligen att alla pensionärer bör ha tillgång till en gratis
kollektivtrafik var de än befinner sig i Sverige. Att kunna röra sig fritt i
samhället och delta i olika aktiviteter utan att tänka på vad plånboken
säger, är en rättighet som gagnar hela samhället.
Därför yrkar vi:
att
Malmö Socialdemokrater verkar för att pensionärer ska ha
tillgång till gratis kollektivtrafik minst under de tider som inte
är rusningstider.
att
Malmö Arbetarekommun tar motionen som sin egen och
skickar den till de ansvariga.
Motionen behandlad och tagen som egen av Limhamns S-förenings
medlemsmöte och Persiska S-föreningen.
Styrelsens utlåtande

Olika förslag som gäller rabatterad kollektivtrafik för pensionärer har
behandlats av representantskapet de senaste fyra åren. I grund och
botten är vi för en kollektivtrafik som alla har råd med och det ska vara
lätt att ta det miljövänliga alternativet. Däremot är prissättning av
biljetter en fråga för regionen och Malmös socialdemokrater driver
frågan om sänkt taxa generellt i hela Skåne.
Samtidigt förstår vi att sänkta taxor i kollektivtrafiken skulle gynna de
äldres sociala liv och hälsa. Därför har frågan redan tagits med vid
framtagandet av budget i Malmö flera gånger, och det har landat i en
rabatt som i princip innebär att var tredje bussresa blir kostnadsfri för
alla över 70 år. Det är en rabatt som staden har råd att bekosta. När man
jämför med andra kommuner ska man komma ihåg att varje kommun
skiljer sig från en annan vilket ger olika kommuner olika förutsättningar
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att genomföra samma förslag. Vi har många ambitioner för Malmö och
då måste vi prioritera.
Framförallt är vi medvetna om att för många pensionärer räcker inte
pensionen till det man önskar, och just därför är vi glada att regeringen
uppmärksammat detta och sänkt pensionärsskatten. Regeringen vill på
sikt ta bort pensionärsskatten helt och det tycker vi är bra. Vi ska inte ha
ett samhälle där pensionen inte räcker till. Detta utlåtande gäller även
som svar på motion 4.
Styrelsen föreslår representantskapet
att
anse motionen vara besvarad.
Styrelsens föredragande: Andreas Schönström och Amani Loubani.

4. Sänka Skånetrafikens månadskort med 50% för
pensionärer

Det är ingen hemlighet att många av våra pensionärer inte har så lätt att
få pengarna att räcka till alla utgifter som man har.
Månadskortet kostar 500 kronor per månad. Det är mycket pengar för en
pensionär att köpa kortet. Många pensionärer har inte råd med denna
utgift. Genom rabatt får pensionärerna ökad möjlighet att behålla
kontakter och kunna besöka olika aktiviteter.
Yrkande
att
sänka priset på busskortet för pensionärer.
att

Malmö arbetarekommun antar motionen som sin egen.

att

motionen skickas till kommunfullmäktigegruppen.

Antagen av socialdemokratiska kvinnoklubben Karolina på
medlemsmöte den 10 oktober 2017
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Styrelsens utlåtande

Samma utlåtande som för motion 3.
Styrelsen föreslår representantskapet
att
anse motionen vara besvarad.
Styrelsens föredragande: Andreas Schönström och Amani Loubani.

5. Program mot det dödliga våldet i Malmö

Statistiken visar att kriminaliteten i Malmö sjunker. Det är bra. Och
mycket annat som händer och sker i Malmö med Socialdemokraterna vid
rodret är också bra, vi har mycket att vara stolta över.
Vad som inte är bra är att nivån av grovt våld och dödligt våld i Malmö
är så hög att staden för många numera associeras med kriminalitet och
ond bråd död. När utomstående hör att man är från Malmö tar det max
tre sekunder innan man får frågan ”Vågar du gå ut?”
Socialdemokraterna i Malmö arbetar mycket hårt med att tillsammans
med t ex polismyndigheterna få bukt med problemen, såväl på kort som
på lång sikt. Dock är min känsla att detta fina arbete inte är tillräckligt
synliggjort på ett tydligt sätt till medborgarna i kommunen och i riket.
Och jag satsar min sista krona på att våra politiska motståndare kommer
försöka att profitera på den oro människor känner över våldet i staden.
De kommer att överösa väljarna med ogenomtänkta men lockande
”lösningar” och ”åtgärdspaket” i den stundande valrörelsen, vilket tyvärr
kan leda till en svidande förlust i kommunalvalet.
Mitt förslag är att Socialdemokraterna sammanställer ett klart och tydligt
program mot det dödliga våldet i Malmö, med låt säga fem punkter vi
jobbar med på kort sikt, och fem punkter vi jobbar med på lång sikt. Inte för
många punkter alltså, hela grejen är att det ska vara begripligt för såväl
väljare som alla de som arbetar med frågorna på olika nivåer.
Programmet ska inledas med en (kort) analys av läget, där det framgår att
Socialdemokraterna ser detta arbete som sin största prioritet, och att man
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till varje pris ska försöka nå ett visst mål, till exempel inget gängrelaterat
dödligt våld överhuvudtaget år 2020.
Detta ger alla inblandade parter något tydligt att jobba mot, och stadens
invånare blir glada och lättade över att Socialdemokraterna är så klara
över vilka utmaningar staden har och vad som krävs för att hantera dem.
Jag föreslår att detta program presenteras via en pressrelease (och kanske
även via en presskonferens) strax innan valrörelsen drar igång.
Tajmingen är viktig, det kommer att visa att socialdemokraterna har
initiativet, och alla andra blir automatiskt "tvåa på bollen".
Programmet blir det som övriga partier på ett eller annat sätt tvingas att
förhålla sig till: antingen opponera mot eller hålla med om, och i vilket
fall leds tankarna tillbaka till ursprunget, det vill säga
Socialdemokraternas ambitiösa och ansvarstagande program mot det
dödliga våldet i Malmö.
Vi är ledande som miljöstad, vi är ledande som jämställd stad – låt oss
också bli ledande som trygg stad.
Jag yrkar
att
Socialdemokraterna sammanställer ett klart och tydligt
Program mot det dödliga våldet i Malmö.
Christian Wåhlander, Möllevångens S-förening
Möllevången S-förening antog 2017-11-30 motionen som föreningens
egen.
Styrelsens utlåtande

Malmö arbetarekommun utsåg en arbetsgrupp i början av 2017 för att ta
fram ett trygghetspolitiskt program. Programmet behandlades på
representantskapet den 29 januari i början av detta år. Trygghetspolitiska
programmet har en bredare ansats och handlar inte enbart om det
dödliga våldet. Vi samlar olika förslag och visar att vi har idéer om hur
tryggheten ska öka och våldet minska. Förslag kring hur vi ska arbeta
mot det dödliga våldet finns med och vi anser att vi får arbeta utifrån det
nya programmet och utvärdera det innan vi tar fram ett nytt program.
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Styrelsen föreslår representantskapet
att
anse motionen vara besvarad.
Styrelsens föredragande: Andreas Schönström och Mathias Persson.

6. Allaktivitetshus i Oxie
I Oxie saknas det en ordentlig mötesplats där människor kan mötas och
involvera sig i meningsfulla aktiviteter. Detta vitnar både unga som äldre
i Oxie. Det samma gäller för olika äldre och ungdomsorganisationer som
är verksamma inom Oxie.
Ett sätt att råda bot på denna problematik är att starta upp ett
allaktivitetshus i Oxie. Lik på sådant vis som man har gjort på Lindängen
och Hermodsdal till goda resultat. Där unga som äldre i alla åldrar kan få
ta del och engagera sig i olika aktiviteter kostnadsfritt. Oxie ligger
geografiskt i utkanten av Malmö och detta skulle leda till att fler som inte
idag engagerar sig i något skulle kunna få ta del av intressanta och
inspirerande aktiviteter. Det skulle kunna ge mer liv, energi och känsla av
trygghet i Oxie. Detta ser vi som en del av vårt arbete att bygga ett helt
Malmö för alla malmöbor.
Vi vill
att

Malmö stad ser över möjligheten att starta ett upp ett
allaktivitetshus i Oxie

Motionen är antagen av: Oxie socialdemokratiska förening
Styrelsens utlåtande

Som motionärerna skriver är det viktigt med mötesplatser där såväl unga
som äldre Malmöbor kan träffas. I Malmö ska det vara enkelt att mötas
och arenor för det ska finnas i hela staden.
Allaktivitetshus är en typ av mötesplats som drivs av frivilliga och
anställda som bor i närområdet. De är knutna till skolor och vänder sig
till barn, ungdomar och vuxna. I dag finns allaktivitetshus kopplade till
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Lindängenskolan och Hermodsdalsskolan. Verksamheterna är
framgångsrika och har belönats med bland annat Malmö stads
mångfaldspris, jämställdhetspris och BRIS-priset. Tack vare
allaktivitetshusen tar fler del av fritids- och kulturlivet, och skadegörelsen
i området har minskat. Det har också lett till ökad trygghet och att
skolorna fått bättre kontakt med elevernas vårdnadshavare.
För närvarande pågår det ett arbete med att undersöka behovet av fler
allaktivitetshus i Malmö med syfte att sprida verksamheten till fler
platser. Under 2018 tittas det närmare på områdena Kirseberg,
Rosengård, Hyllie, Husie samt Limhamn-Bunkeflo. Det görs löpande av
grundskoleförvaltningen, fritidsförvaltningen, arbetsmarknads- och
socialförvaltningen samt kulturförvaltningen, vars nämnd har det
övergripande ansvaret. I det fortsatta arbetet med att sprida konceptet
allaktivitetshus i Malmö finns det alla möjligheter att titta närmare på fler
områden.
Styrelsen föreslår representantskapet
att
anse motionen vara besvarad.
Styrelsens föredragande: Rose-Marie Carlsson och Daniel Wolski.

7. Business Improvement District i Oxie
Business Improvement District (BID) eller på svenska:
affärsförbättringsområde. Detta innebär en geografiskt baserad modell
för olika aktörer att samverka för satsningar på och förbättringar av ett
område. En av målsättningarna är ökad trygghet inom området.
Aktörerna kan vara fastighetsägare, näringsliv, civilsamhället i dess olika
former och kommunala verksamheter. Det är en beprövad metodik för
ett mer långsiktigt arbete inom ett geografiskt område. Sen 2014 finns
BID Sofielund som har använt sig av idéerna från BID men även
utvecklat egna. Satsningen stöds av Malmö Stad och följs av Malmö
Universitet.
Trygghet är en viktig fråga som har många olika komponenter. Stadens
trygghetsarbete kommer att baseras på konceptet Communities That
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Care (CTC) som är ett styrsystem för att kvalitetssäkra
preventionsarbete. Insamling av information inom ett geografiskt
område ska visa vilka otrygghetsfaktorer som finns där och behöver
förebyggas. Självklart ska lokala aktörer involveras i samverkansinsatser
för detta arbete. Samtidigt så kommer inte CTC att ge alla svar. BID kan
erbjuda strukturerad samverkan och mötesplats för engagerade aktörer
inom området.
Vi vill
att

det görs en undersökning om behovet av och intresset för att
utveckla en BID Oxie.

Motionen är antagen av: Oxie socialdemokratiska förening
Styrelsens utlåtande

BID är en bra och intressant metod att arbeta efter. En utav
framgångarna med metoden är att intresset och initiativet finns på lokal
nivå. Fastighetsägare, näringsliv, civilsamhället däribland Oxie S-förening
har möjlighet att skapa ett eget nätverk och samarbete utifrån sina egna
lokala förutsättningar.
Gatukontoret, inom Malmö stad, har fått i uppdrag att undersöka ifall
aktörer i fler bostadsområden vill starta samarbeten liknande BID
Sofielund. Vi hoppas att det intresse som efterlyses finns i Oxie.
Styrelsen föreslår representantskapet
att
motionen anses vara besvarad.
Styrelsens föredragande: Andreas Schönström och Leif Jakobsson.

8. Anläggning av gång och cykelstråk till och inom Oxie
Vi i Oxie Socialdemokratiska förening har tagit del av Malmö stads
cykelprogram för 2012-2019. Ett ambitiöst program med stora satsningar
för staden. Satsningar som i stort riktar sig till de centrala delarna av
Malmö stad. Dock kan vi se att Oxie inte inkluderas i detta program.
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Oxie är som bekant en del av Malmö stad sedan 1967. Här bor man i
närhet till naturen, men har ändå närheten till storstadens puls. Därför
anser vi det mycket angeläget att även Oxieborna inkluderas i
cykelprogrammet, och ges möjlighet att kunna cykla in i till centrala
Malmö på ett trafiksäkert och tryggt sätt.
Det finns idag en befintlig cykelbana på Sofiedalsvägen fram till
Lockarps Kyrkoväg, härifrån fram till Käglingevägen är man hänvisad att
cykla på väggrenen. En sträcka som är väl trafikerad och därmed inte kan
anses säker för en cyklist, framförallt vid dåligt väglag. I dagsläget finns
även en upplyst cykelbana på Käglingevägen (belägen i Vellinge
kommun). Denna cykelbana tar dock slut när man kommer fram till
Malmö kommun. Detta innebär att man på denna sträcka där Vellinge
kommun går över i Malmö kommun får cykla på väggrenen. Även detta
en mycket trafikerad väg.
Med detta yrkar vi
att
Gång och cykelstråk med belysning anläggs på sträckan på
Sofiedalsvägen från Lockarps kyrkoväg fram till
Käglingevägen
att
Gång och cykelstråk med belysning anläggs på Käglingevägen
(101:an) från Vellingekommun fram till Käglinge.
Motionen är antagen av: Oxie Socialdemokratiska förening
Styrelsens utlåtande

Det är självklart att det ska finnas cykelbanor till och från Oxie utifrån
miljö- och klimatperspektiv samt ett folkhälsoperspektiv. Malmös
ytterområden behöver bindas ihop med stadens centralare delar med
cykelbanor samt att hållplatser för kollektivtrafiken som går att nå på
naturliga och säkra sätt både till fots och med cykel.
Motionerna 8 och 9 är dock skrivna på en väldigt detaljerad nivå. Det
medför att vi föreslår att representantskapet besvarar frågan men att våra
politiska företrädare får ta med sig kunskapen om dessa
planeringsbrister.
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Styrelsen föreslår representantskapet
att
motionen anses vara besvarad.
Styrelsens föredragande: Andreas Schönström och Linda Johnsson.

9. Anläggning av cykel och gångbana till Oxie station
För att ta sig till tågstationen om man kommer från Byåkersvägen, eller
Virkesvägen (där det byggts många studentbostäder), måste man gå över
Tegelbruksvägen, för att efter några meter går över vägen igen för att
komma till tågstationen. Detta gör att folk går längs väggrenen för att ta
sig till tågstationen. Att gå här är förenat med stor fara.
Därför anser vi
att
Malmö stad anlägger en trottoar/cykelbana på denna sträcka
för att ingen olycka skall ske.
Motionen är antagen av:
Oxie Socialdemokratiska förening
Styrelsens utlåtande

Samma utlåtande som för motion nummer 8.
Styrelsen föreslår representantskapet
att
motionen anses vara besvarad.
Styrelsens föredragande: Andreas Schönström och Linda Johnsson.
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10. Motion om att Malmö Stad arbetar fram en
handlingsplan med tydliga mål inom
tillgänglighetsområdet och utser en ansvarig för
tillgänglighetsfrågor

Malmö är en expansiv stad med en stadigt växande befolkning. Andelen
äldre och människor med funktionsnedsättningar blir allt fler. Samtidigt
så visar olika undersökningar av MFD (Myndigheten för delaktighet) och
tillgänglighetsbarometern etc att tillgängligheten i de flesta kommuner
inte är ett prioriterat område. Malmö stad är inget undantag.
Malmö stad har en och en halv tjänst för tillgänglighetsrådgivarna som
enbart sysslar med granskning utav nybyggnation. Enkelt avhjälpta
hinder tas om hand av stadsbyggnadskontoret. Det räcker inte. Många
ärenden inom tillgänglighetsområdet trillar idag mellan stolarna, bollas
fram och tillbaka mellan instanserna och ingenting till mycket lite blir
gjort.
I Stockholm så har socialborgarrådet ansvar för tillgänglighet och
funktionshindersfrågor. Göteborg har istället lagt ansvaret för
tillgänglighets och funktionshindersfrågor på varje förvaltning och bolag
där fastighetskontoret står för samordningen.
Vi saknar idag en handlingsplan med tydliga mål inom
tillgänglighetsområdet och någon som har det övergripande ansvaret för
tillgänglighetsfrågor.
Yrkande:
att
Malmö Stad arbetar fram en handlingsplan med tydliga mål
inom tillgänglighetsområdet.
att

Malmö Stad utser en person som är tillgänglighetsansvarig.

att

Malmö arbetarekommun antar motionen som sin egen.

Mattias Elensjö Unga S
Antagen vid Unga Sossars medlemsmöte 2017-11-2
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Styrelsens utlåtande

Motionären lyfter en angelägen fråga och styrelsen ser gärna att
tillgänglighet blir en ännu mer prioriterad fråga.
Förslaget om att utse en person har redan lyft som i en skrivelse från
Tillgänglighetsgruppen till Malmö stads råd för tillgänglighetsfrågor. Där
påtalas att Malmö stad saknar en ansvarig person för tillgänglighetsfrågor
och man lyfter liksom motionären Stockholms biträdande
socialborgarråd som ansvarig där och Göteborgs där varje förvaltning
och bolag har ansvar och en samordningsfunktion finns på
fastighetskontoret. Skrivelsen mynnar ut i att Malmö stads råd för
funktionshinderfrågor skall driva frågan.
Till följd av detta ombads Malmö stads förvaltningar under november
2017 att svara på 4 frågor gällande Att tillgodose tillgänglighet och
användbarhet för personer med funktionsnedsättningar. Det handlar om
det finns utsedd person i förvaltningen och vad den då har för funktion,
om frågan synliggörs i befintliga planer, mål och riktlinjer, hur man
arbetat med frågan senaste året och om man rådgör med exempelvis
brukare och konsulter. Således pågår ett arbete på detta område som
ännu inte är färdigställt.
Malmö stads tillgänglighetsrådgivare är behjälpliga med frågor från andra
förvaltningar men mesta arbetet görs internt på Stadsbyggnadskontoret.
Fysisk tillgänglighet berör en rad förvaltningar som Fastighetskontor,
fritid-, kultur- och serviceförvaltningen för att nämna några, men
tangerar också kollektivtrafiken, skolor mm. Begreppet kan också vidgas
till att omfatta tillgänglighet på arbetsmarknaden, tillgänglig information
mm. Området är oändligt.
Det som kan nämnas att nya webbtillgänglighetsdirektivet, som
förmodligen blir lag den 23 september i år, innebär tillgänglighet
avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer.
Det föreslås att direktivet genomförs genom införandet av en särskild lag
om tillgänglighet till digital offentlig service. Med digital offentlig service
avses tjänster eller information som en offentlig aktör tillhandahåller via
en teknisk lösning.
Webbtillgänglighetsdirektivet omfattar statliga och kommunala
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myndigheter, beslutande församlingar i kommuner och landsting,
offentligt styrda organ samt sammanslutningar av dessa aktörer. Under
2018 uppdateras riktlinjerna till version 2.1 där bland annat fler
framgångskriterier vad gäller synnedsättning, kognition och mobila
gränssnitt kommer att införas.
Som tidigare nämnt är detta ett stort område. I staden pågår också en
översyn av styrdokument för att nå en funktionell styrkedja i form av
kommunfullmäktigemål. Mål 4 ”En öppen stad” där även ”FN-mål 10
Minskad ojämlikhet” ingår innehåller skrivningar kring att människor
oavsett ålder, kön funktionsnedsättning, etnicitet religion mm ska bli
inkluderade i det social, ekonomiska och politiska livet.
Under detta målområde skulle även tillgänglighetsmål kunna formuleras
utan att då bli ytterligare en handlingsplan. Varje förvaltning måste då
bidra till måluppfyllelse inom sin verksamhet.
Styrelsen föreslår representantskapet
att
motionen anses vara besvara.
Styrelsens föredragande: Carina Nilsson och Rose-Marie Carlsson.

11. Kommunal teckenspråkstolkning
Malmö kommun ska se till att alla kan ta del av Malmöfestivalen och
Sommarscen Malmö. Därför måste kommunen ordna
teckenspråkstolkning på Malmöfestivalen och Sommarscen Malmö. Det
ska inte behöva vara de dövas eget ansvar att se till att de får
teckenspråkstolkning på alla evenemang på festivalen och Sommarscen.
Därför kräver jag
att
kommunen ser till att det finns teckenspråkstolkning på alla
större evenemang på Malmöfestivalen och Sommarscen
Malmö.
att

Malmö arbetarekommun antar motionen som sin egen.
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att

Malmö arbetarekommun skickar motionen vidare till
socialdemokratiska fullmäktigegruppen.

Muhamed Kaljanac, Unga Sossar Malmö
Antagen vid Unga sossars medlemsmöte 2017-11-22
Styrelsens utlåtande

Både Sommarscen och Malmöfestivalen har anlitat teckentolkar och
syntolkar på senare år. Ett urval av föreställningar som ska passa en bred
publik har valts ut för detta. Som exempel kan nämnas att Sommarscen
härom året på förhand valde ut fem konserter och teaterföreställningar
som teckenspråkstolkades. Detta har varit uppskattat, men problemet är
att nå ut till målgruppen. Att teckenspråkstolk finns betyder ju inte
automatiskt att döva kommer till föreställningen.
Det finns möjlighet att förboka både teckentolk och syntolk till
Sommarscens föreställningar denna sommar. Om möjligt ska det vara
stor spridning på de arrangemang som teckenspråkstolkas, men man
utgår från publikens önskemål. Fördelen med detta är att den som gärna
vill se en speciell föreställning kan beställa teckentolk eller syntolk för
detta ändamål. Annars är risken att föreställningen inte finns med i
urvalet av föreställningar som teckentolkas/syntolkas.
Teckenspråkstolkarna som anlitas har många kontakter med Dövas
förening i Malmö och Lund, Dövas Riksförbund i Skåne med flera.
Följande akter teckenspråkstolkades på Malmöfestivalen sommaren
2017: Nördsalongen med Kent Wisti; invigningstal av Katrin Stjernfeldt
Jammeh ; Ludde Samuelsson; Rix FM Festival; Tankesmedjan Live;
Tankesmedjan Standup; Oslipat; Virtual Reality, Relationsinstitutet
möter Maria Sveland; Malmö Improvisationsteater och Linnea
Henriksson.
Fem akter syntolkades på Malmöfestivalen sommaren 2017. Från
Malmöfestivalens sida är man öppen för att utveckla både teckentolkning
och syntolkning på olika sätt.
Det finns cirka 500 teckenspråkstolkar i hela Sverige och 10 000
personer har det svenska teckenspråket som modersmål. Så det är många
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som ska dela på tolkarna. En avvägning får göras av var balansen ska
ligga mellan att arrangörerna gör ett urval av föreställningar som
teckentolkas och att låta önskemål från publiken styra var tecken- och
syntolkar ska bokas in.
Eftersom teckentolkarna är efterfrågade är det dock viktigt att inte alla
bokas upp på samma gång. Det måste ytterst vara behov och önskemål
från de döva själva som styr vilka uppdrag teckenspråkstolkarna ska
prioritera.
Styrelsen föreslår representantskapet
att
anse motionen vara besvarad.
Styrelsens föredragande: Camilla Kronholm och Hillevi Larsson.

12. Stärk partidemokratin gällande kommunala koalitioner
Det är viktigt att Socialdemokratiska Arbetarepartiets egna beslutande
organ får större inflytande på de socialdemokratiska politikernas
agerande än de har idag. Det ska inte vara upp till kommunalråd vilka
partier vi ska ingå koalition med. Det är partiets interna demokratiska
processer som ska välja politisk inriktning, inte några få enskilda
personer.
Därför krävs
att
Malmö arbetarekommuns möten (representantskap eller
framtida direktdemokratiska möten) ska avgöra vilka partier vi
ska ingå koalition med, om vi går in i koalition
att

ingen socialdemokratisk politiker får förhandla med andra
partier om samarbete i koalition utan formellt mandat från de
organ som tilldelats beslutanderätten av partiet

att

Malmö arbetarekommun antar motionen som sin egen

Edvin Fors, Unga Sossar Malmö
Antagen vid Unga sossars medlemsmöte 2017-11-22
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Styrelsens utlåtande

Malmö Arbetarekommuns målsättning inför valet 2018 är att vi ska
fortsatt vara den dominerande politiska kraften i malmöpolitiken och att
vi därigenom kommer fortsätta att vara med och styra Malmö med en
socialdemokratisk kommunstyrelseordförande. Får vi ingen egen
majoritet förutsätter det att vi samarbetar med andra partier för att få
igenom en budget. Ett samarbete med andra partier innebär alltid ett
visst mått av kompromissande från alla inblandade partier. Vi är öppna
för samarbete med andra partier för att fortsätta utveckla Malmö! Vi
utesluter dock all form av samarbete med Sverigedemokraterna.
Efter valresultatet är klart utser Malmö Arbetarekommuns styrelse en
förhandlingsdelegation som får till uppdrag att förhandla fram ett förslag
på styre. Det förslaget underställs sedan styrelsen för beslut. Ingen
enskild företrädare förhandlar alltså för Socialdemokraterna och ingen
enskild företrädare förhandlar med andra partier om eventuella
koalitioner.
Det politiska innehållet i en koalition, vanligtvis en budget, förankras
redan idag på ett representantskap och det är styrelsen mening att den
ordningen även i fortsättningen ska gälla.
Styrelsen föreslår representantskapet
att
anse motionen vara besvarad.
Styrelsens föredragande: Joakim Sandell och Carina Svensson.
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