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Välkomna välfärdsmiljoner till Malmö

Nästan 100 motioner
från Malmö

♥ Malmö får ett tillskott på 117 miljoner till välfärden. Välkomna pengar i ett ansträngt budgetläge
för staden.

♥ Medlemmarna i Malmö arbetarekommun är
flitiga motionärer: drygt 90 skriftliga förslag har
lämnats till distriktskongress och representantskap.
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En bra start på 2020!
Den nionde januari kunde vi i massmedia ta del
av nyheten att Alliansen i Region Skåne skrotade sina planer på att införa ett så kallat vårdval för Öron-Näsa-Hals området (ÖNH). Efter
massiv kritik från Socialdemokraterna i Region
Skåne och personal så tvingades de överge ett
utav sina främsta vallöften.

sjukdomar har upphört, eftersom vårdvalsläkarna
inte har möjlighet att forska.
FRÅGAN SOM INFINNER sig nu är ju hur Alliansen ska

resonera kring redan införda specialistvårdval, som
till exempel det gällande ögon. För riskerna med ett
vårdval gäller ju inte bara en specialitet, utan det gäller
samtliga. Ett rättesnöre inom
Det är tydligt att
sjukvårdspolitiAlliansen bedriver
ken borde vara
sin sjukvårdspolitik
att om infömed de ideologiska
rande av vårdval
är möjliga, men
skygglapparna på»
inte lämpliga,
då bör man helt
enkelt låta bli att införa dem. Och att avskaffa befintliga!

»

♥ Vårdvalet hade sågats i två olika utredningar, en av
Skånes Universitetssjukhus (SUS) och en av regionens
tjänstemän. I SUS konsekvensanalys varnades det för
att patienter med lättare åkommor riskerade att tränga
undan de som har kroniska eller akuta problem. Dessutom varnades det för att ÖNH-kompetens på akutmottagningarna skulle bli lidande.
I REGIONENS EGEN utredning konstaterades det att

det var möjligt att införa ett vårdval, men att det inte
var lämpligt. Utredningen tog bland annat fasta på att
möjligheterna till att utbilda specialistläkare skulle bli
sämre och att även forskningen skulle drabbas.
Det är tydligt att Alliansen bedriver sin sjukvårdspolitik med de ideologiska skygglapparna på, för
utredningen hade inte behövts göras. Ett studiebesök
på Karolinska sjukhuset hade räckt. Region Stockholm har nämligen sedan tidigare ett vårdval för
ÖNH. Konsekvenserna av det är att all basal verksamhet inom ÖNH har lämnat Karolinska, vilket lett till
att kliniken har underkänts som utbildningsklinik
i brist på patienter. Även forskningen kring många
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och stort tack till våra förtroendevalda i Region Skåne
för att ni stoppade denna olycka!
PS. Samtidigt som jag sitter och skriver denna ledare

så nås jag av nyheten att regeringen skjuter till fem
extra miljarder till välfärden! Ett välkommet och
nödvändigt tillskott! Det kommer inte räcka, men
en bra start är det allt DS.

Joakim Sandell

ordförande Malmö arbetarekommun

S
P
L L E T Y G
A
N O
A
G
T R Ä S
O
R E D E
R C Y K E L
D
O
L
S Ö V D E
I K T
R R
U T S E
R
T J
S
R O A S
I V O R
K
S A
H Ö R
U L L E V I
T Ä T E N
S A K E R
C K A
D
H T
V R Å
A I T I E R
C K
A V E
LITET KÖK
GÅR BÅT
TILL HALLANDS
VÄDERÖ IFRÅN

PAROLL

KÖR
NORRMÄN
MED
GÖRS
SYMASKINEN
FÖRST

AFRIKANSKA
ANTILOPER

ÄR
ROQUEFORTOSTEN

NÄSTE

ÄMNAR
KRUKMAKAREN

KOMMER SLÖSAT
FRÅN BY

GAV
NARKOS

LYXIG PÅ
VÄGEN
HÖGDJUR

KORA

SAMLAS
SYSAKER
I

HEJSAN

FINSK
KAMPVILJA

TAR TAG

HAR SKOJ
SYSSLAR
JU POLITIKER MED

BREDDE
PÅ

LYSSNA
SÄGS
TIDEN
SÅREN

DEN TOG
FRÄMST
BRÄDSPEL

GENOM

HAR
SIN
SKUTA

SKAMLIGT
STÄLLE

MED
MARIA
I BÖN

© Bulls
Bulls
©

T
L
S K I D O R
Y O G A M A
S J A L E T
S O
B
T
E R G O M E
L
R O N
S K E N A
Ä R M
R Å
T O M T E
T
O E N I
N A R R
M
I S
O L A
N I S S E M
G E T
A
S N Ö B R Ä
P
K Ö
A L A R M K
K O R S O R
E K
E
U
T E N N I S
EJ YPPA

BYGGER
BARN I
SKOGEN

STORT TACK TILL PERSONALEN som har höjt sina röster

Grattis!
Här intill är facit på förra
numrets julkryss.
Tre vinnare i vår tävling har
vunnit Glädjelotten.
Här är vinnarna:
Gunvor Johansson, Limhamn, Kjell-Evert Hansson,
Malmö och Elisabeth Flemming, Malmö.
Grattis!

De rätta svaren
i vår jul-quiz
I vårt julnummer hade vi
också en julquiz.
Här är den rätta raden:
1 X X X 2 1 1 1 2 112 1

Välkommen
på årsmöte
Alla medlemmar är välkomna
till Malmö arbetarekommuns
årsmöte.

♥ Lördag 28 mars kl 9.00
Limhamns Folkets hus
Linnegatan 61

Tag med ditt medlemskort
för avprickning!

Styrelsen

Nästan hundra skriftliga medlemsförslag från Malmö

Så behandlas
en motion
Många medlemmar har under hösten
fattat pennan och skrivit motioner
med siktet inställt på den skånska
distriktskongressen eller Malmö
arbetarekommuns representantskap.

distriktskongressen och nationella frågor till
vår partikongress. Varje kongress behandlar
dock alla frågor. Den regionala distriktskongressen äger rum varje år medan den stora
partikongressen genomförs en gång under
mandatperioden. Nästa partikongress
äger rum under 2021.

Av Björn Gudmundsson

PÅ VÄGEN FRAM TILL distrikts-

♥ När denna tidning trycks har vårt representantskap precis behandlat drygt 50 motioner som är riktade till vårens distriktskongress.
Därutöver har ytterligare 40 motioner författats
som avser vår politik och verksamhet i Malmö.

kongressen eller partikongressen behandlas motionen
också av vårt representantskap. I likhet med
S-föreningen beslutar
medlemmarna i Malmö
arbetarekommun om man
ställer sig bakom motionens förslag eller ej.
Därefter redovisar arbetarekommunen motionen och sitt
beslut till den kongress som
motionen är riktad till.

EN MOTION ÄR medlemmens direkta

möjlighet att påverka partiets politik och
verksamhet på alla nivåer. Det börjar i
föreningen där någon eller några medlemmar ”fattar pennan” och beskriver
ett samhällsproblem med förslag till
åtgärder och uppgift om vart man vill rikta
sin motion.
Därefter behandlas motionen på föreningens möte där föreningens medlemmar beslutar om man ställer sig bakom
motionen eller ej. Föreningen redovisar därefter motionen och sitt
beslut till arbetarekommunen.

Det är många medlemmar
som vässat pennan och
lämnat in en skriftlig motion
till Malmö arbetarekommun.

EN TUMREGEL ÄR att lokala frågor riktar man till

TECKNING: JAN STJERNQVIST

arbetarekommunen, regionala frågor riktar man till

Medlemsmöte med Stefan
– och flera tusen deltagare
Den 20 januari genomförde Socialdemokraterna
ett digitalt medlemsmöte
med partiordförande
Stefan Löfven och partisekreterare Lena Rådström
Baastad.

Stefan Löfven diskuterar mellanvalsstrategi.

♥ Enskilda partimedlemmar
kunde koppla upp sig via telefon eller dator. Arbetarekommuner och socialdemokratiska
föreningar kunde följa mötet
på storskärm.

Drygt 3 000 – enskilda och
föreningar – kopplade upp
sig. Det blev ett jättemöte med
mer än 5 000 deltagare!
Mötet handlade om vårens
extrabudget och partiets mellanvalsstrategi.
Deltagarna fick information och kunde ringa in för
att diskutera med partiledningen.
Det blir ytterligare två digitala möten i vår, då med olika
teman och inbjudna gäster.

Bostäder och
klimat
– två arbetsgrupper för
politikutveckling
♥ Hjärter Ess har tidigare rapporterat om att Malmö arbetarekommuns styrelse tillsatt arbetsgrupper för politikutveckling.
En om nytänkande i skattepolitiken och en annan som arbetar fram förslag till antirasistiskt handlingsprogram. Under
våren påbörjas arbetet i ytterligare två arbetsgrupper: bostadspolitik respektive klimatpolitik.
DEN BOSTADSPOLITISKA arbets-

gruppen leds av Sofia Hedén, ordförande i stadsbyggnadsnämnden. Övriga är: Christian Jönsson,
Byggnads S-fackklubb; Zinaida
Kajevic, Fosie S-förening; Lars-Erik
Lövdén, tidigare bostadsminister; Annika Kramer, Söderkulla
S-förening och Claes Carlsson,
Västra Innerstadens S-förening.
Den klimatpolitiska arbetsgruppen leds av Arwin Sohrabi,
gruppledare i miljönämnden.
Övriga ledamöter i gruppen
är: Linda Johnsson, Kulladals
S-förening; Leith Al-Bayati, SSU;
Amani Loubani, Holma S-förening; Mathias Persson, Triangelns
S-förening och Olga Krivtsova,
Kommunals S-fackklubb.
ARBETSGRUPPERNA KOMMER

att inbjuda till aktiviteter och
redovisa sina politiska förslag till
styrelsen och representantskapet
under året.

FÖRSTA ÅRET MED NYA STYRET I MALMÖ

Budgeten blev
ett eldprov för
samarbetet
– Arbetet med budgeten har
stundtals varit svårt, framför
allt på grund av det ekonomiska
läget. Med det sagt tycker jag
att vi kan vara stolta över den
budget som till slut klubbades
i kommunfullmäktige, säger
Katrin Stjernfeldt Jammeh.

Lite drygt ett år efter valet 2018 är det på sin
plats att blicka tillbaka och reflektera över
samarbetet i det historiska, blocköverskridande styre som Socialdemokraterna ingick
med Liberalerna i Malmö. Hjärter Ess satt ner
med Katrin Stjernfeldt Jammeh för att ta temperaturen på stämningen i stadshuset.
Av Oscar Rauer
♥ Hej Katrin! Utifrån tedde sig förhandlingarna efter
valet som väldigt dramatiska. Med en sådan start,
har det tagit tid för samarbetet att stabilisera sig och
för alla att hitta sina roller?
– Nej, tvärtom skulle jag säga. På sätt och vis
kan man nog säga att förhandlingarna svetsade
oss samman snabbare. Inte minst tänker jag på de
hårda ord som utväxlades mellan L och resten av
den forna Malmöalliansen. Tonläget var väldigt
uppskruvat. På sätt och vis tror jag det gjorde det
lättare för L att tidigt känna sig trygga med att man
gjort rätt val.
GJORDE SIG MODERATERNA en björntjänst där?

– Jag tror att man måste minnas vad som stod på
spel i förhandlingarna. Alternativet till ett blocköverskridande styre var att Moderaterna skulle ta
makten med stöd av SD. Det gjorde Moderaterna
inga hemligheter av. I det läget kunde vi och Liberalerna enas i ett ställningstagande för öppenhet,
tolerans och alla Malmöbors rätt till staden.

ATT DET ÄNDÅ FINNS grundläggande ideologiska

skillnader mellan S och L är ingen hemlighet. Vad
har varit svårast att komma överens om?
– Som i alla samarbeten är det ett givande och
ett tagande – så var det även när vi styrde med MP
förra mandatperioden.
Såhär i efterhand tror jag
att det var viktigt att vi
var tydliga med våra röda
linjer redan under de inledande förhandlingarna.
Det har besparat oss potentiella konflikter i det
dagliga arbetet genom att
föra dessa frågor från dagordningen.
KAN DU GE exempel?

– Att vi inte kommer
att gå med på att sälja
MKB eller att införa marknadshyror. Att vi inte
kommer att införa LOV
inom äldreomsorgen.

andra kommuner. Men konjunkturen mattas av,
samtidigt som staten inte finansierat välfärden tillräckligt och vältrar över kostnader för till exempel
etablering av nyanlända och stöd till arbetslösa.
– Med det sagt tycker jag att vi kan vara stolta
över den budget som till slut klubbades i kommunfullmäktige. Det är en
budget som tydligt sätter fingret på
det vi talade om tidigare, alltså bakgrunden till vårt gemensamma styre
med L: att stå upp för alla Malmöbor,
mot diskriminering och otrygghet.
Att hylla stadens mångfald.
– Vi har gett förvaltningarna förutsättningar att anpassa sig till en ny,
lite snävare ekonomisk kostym. Vi har
värnat välfärdsverksamheterna. De
extra välfärdsmiljarderna som presenterades av regeringen nyligen var väldigt välkomna och gjorde det möjligt
för oss att till exempel ge skolverksamheterna mer resurser.
– Vi har också infört en ny målstruktur, där vi tydligt knyter våra kommunala mål till
FN:s globala hållbarhetsmål. Jag skulle också särskilt vilja lyfta fram våra fortsatt höga ambitioner
på klimat- och miljöområdet. Där är vi och ska förbli en förebild, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh.

»Vi kommer
inte att gå med
på att sälja
MKB – eller
att införa
marknadshyror.»

BUDGETEN FÖR 2020 var styrets första riktiga gemen-

samma budget, där allt arbetats fram tillsammans.
Kan man säga att det var ett eldprov för samarbetet?
– Arbetet med budgeten har stundtals varit svårt,
framför allt på grund av det ekonomiska läget.
Malmö befinner sig i en bättre situation än många

VÄLKOMMET
BESKED OM
EXTRA
VÄLFÄRDSMILJONER
Den 20 januari meddelade Sveriges regering och dess samarbetspartier att kommuner och regioner får 5 miljarder kronor
ytterligare redan i år till att förstärka
välfärden. För Malmö stads del innebär det
ett tillskott på runt 117 miljoner kronor.
Av Anders Malmström
♥ I den statliga budgeten för 2020 fanns sedan
tidigare statsbidrag på fem miljarder kronor till
kommuner och regioner. Januaripartierna S, MP,
C och L gav vid en pressträff den 20 januari besked
om att ytterligare fem miljarder ska tillföras.
– Olyckligt om kommuner och regioner behöver strama åt när vi ser att konjunkturen går ned
något. Tvärtom behövs de för att stimulera ekonomin, sa finansminister Magdalena Andersson
vid den pressträff där nyheten presenterades.
För Malmö är beskedet välkommet. Kommunledningen vill att 60 miljoner kronor av det
statliga tillskottet användas till utbildning: 40
miljoner kronor till grundskolan, 10 miljoner
till förskolan och 10 miljoner kronor till gymnasiet. Även omsorgen och andra delar av välfärden stärks under året.
– I samband med att kommunledningen lade
fram kommunens budget för i år var vi tydliga
med att det behövs mer pengar till skolan och
omsorgen. Jag är glad åt att regeringen lyssnade.
Med beskedet blir förutsättningarna betydligt
bättre, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), ordförande i kommunstyrelsen.
Förutom att skjuta till fem miljarder kronor i
extra statsbidrag gav regeringen och dess samarbetspartier idag också besked om 750 miljoner
kronor extra till trygghetsåtgärder. Medel som
går till kriminalvården, tullen, Säpo och snabbare handläggningstider för kameraövervakning hos Datainspektionen.
I trygghetssatsningen ingår också att staten
sänker avgifterna för placeringar på Statens institutionsstyrelse (Sis). Sis driver ungdomshem
där kommuners socialtjänst kan placera unga
personer med allvarliga psykosociala problem.
Malmö stads kostnad för denna åtgärd var förra
året cirka 55 miljoner kronor.
– Beskedet gör att socialtjänsten kan lägga
mer kraft på att arbeta förebyggande och med
ytterligare insatser för dem som återvänder
efter avslutad behandling, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S).

NY PÅ JOBBET
Vanessa Marko, politisk sekreterare
♥ NY PÅ JOBBET! Vanessa Marko är
Socialdemokraternas nya rekrytering i Malmö.
Hon blir politisk sekreterare
med ansvar för press och media
kopplat till kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh.
Vanessa kommer senast från retorik-studier på Lunds universitet,
och var tidigare marknad- och kommunikationsansvarig på Moriska
Paviljongen. Hon var dessutom
med och startade ”Fatta!” – en kampanj för samtycke och mot sexuellt
våld som arbetade för att få igenom
den svenska samtyckeslagen 2018.
Nu är hon ny på jobbet och redo
att lyssna, lära och bidra med sina
perspektiv.
LITE OM VANESSA

• Ålder: 32 år.
• Familj: Två bröder och en far i
Sthlm, tillsammans med resten
av släkten. Mamma i Spanien.
• Bor: Nobeltorget.
• Gillar att göra på fritiden: Spela
skivor och dansa.
• Bästa med Malmö: Folkets park
• Vad gör dig förbannad? Trångsynthet, diskriminering och
stress.
• Vad gör dig lycklig? Människor,
musik, solsken och oanade
möten!

Vanessa Marko, ny politisk sekreterare (S) i Malmö.

Johan Sjöstrand, vikarierande ombudsman

Johan Sjöstrand förstärker bemanningen av arbetarekommunens expedition under våren.
♥ NY PÅ JOBBET! Johan Sjöstrand förstärker expeditionen under våren. Han ansluter i februari i
rollen som ombudsman.
Johan är lagerarbetare, fackligt aktiv i Handels
och inom LO Malmö.

Han kommer att stödja styrelsen i att utveckla
arbetarekommunens facklig/politiska verksamhet och du kommer med all säkerhet även att
möta honom i den utåtriktade verksamheten.

ANMÄL DIG TILL
VÅRENS
UTBILDNINGAR!
Medlemsutbildning
Välkommen till medlemsutbildningen
som vänder sig till alla medlemmar och ger
en inblick i vår historia, politik och organisation.
Utbildningen består av fem fristående delkurser. Två är genomförda, tre återstår.

29 FEBRUARI 2020

21 MARS 2020

• VÅRA IDÈER

• VÅR ORGANISATION

OCH PENNAN
SOM VAPEN
Sista anmälan 15 februari.
7 MARS 2020
• VÅR HISTORIA OCH VÅRT

Våren 2020 är följande tillfällen aktuella:

FOLKRÖRELSEARBETE

OCH KONSTEN
ATT TALA
Sista anmälan 7 mars.

Välkommen!

Sista anmälan 22 februari.

Förtroendevald och Socialdemokrat
Utbildningen ”Ledare och Socialdemokrat” är
en utbildning i socialdemokratiskt ledarskap. Den
vänder sig till medlemmar med förtroendeuppdrag för partiet eller i partiorganisationen.

mindre grupper och avslutas gemensamt i storgrupp. Vårens kurs inleds kvällen den 12 mars och
avslutas kvällen den 7 april.
Sista anmälan 2 mars.

Kursen omfattar en ”storträff” följd av tre träffar i

Vi har studier för alla
Välkommen att anmäla dig till partiexpeditionen
via e-post socialdemokraterna@malmo.sap.se
eller telefon 040-631 22 30.

men anmälan är bindande då antalet kursplatser
är begränsat. För anmäld deltagare som uteblir
från kurstillfället uttas en avgift om 500 kronor.

När du anmäler dig behöver vi uppgift om kursdatum, din e-postadress, hur vi når dig via telefon
samt om du har någon allergi eller annat som
begränsar din kost. Senast en vecka innan kursen
bekräftas du med program.

För mer information – kontakta studieansvarig i
din förening.

Utbildningarna är kostnadsfria för medlemmar,

MALMÖ

MALMÖ

HJÄRTER ESS UTGIVNING 2020

Nästa nummer: 16 april, manusstopp 25 mars (gäller även mötestips till Hjärter Ess).
Övriga nummer utkommer 11 juni (manusstopp 26 maj), 27 augusti (manusstopp 11 augusti), 22 oktober (manusstopp 6 oktober) samt 17 december (manusstopp 1 december).

KALENDERN

Aktuellt
ARBETAREKOMMUNENS REPRESENTANTSKAP
LÖRDAG 28 MARS KL 9.00
Årsmöte med Malmö arbetarekommun. Medtag medlemskortet.
Plats: Limhamns Folkets hus, Linnegatan 61
HUR BYGGER VI SVERIGE STARKT?
TORSDAG 6 FEBRUARI KL 18.00
Öppet möte med infrastrukturminister Tomas Eneroth.
Arrangör Byggnads.
Plats: Annexet, Scheelegatan 27, Malmö

Socialdemokratiska föreningar
MALMÖ SOCIALDEMOKRATISKA FÖRENING
TISDAG 25 FEBRUARI KL 18.00
Årsmöte
Plats: Restaurang Akropolis, Davidhallsgatan 23
TISDAG 17 MARS KL 18.00
Brännpunkt
Högerpopulism och konspirationsteorier.
Plats: ABF, Spånehusvägen 47

Välkommen på

AFTER WORK
Alla medlemmar och vänner är välkomna på After work
på restaurang Akropolis på Davidhallsgatan 23 i vår.
Det här är uppföljaren till Pub efter Jubb och upplägget är
detsamma: Vi bjuder på mat men dryck betalar du själv.

TORSDAG 20 FEBRUARI kl 17.00-20.00
TORSDAG 19 MARS kl 17.00-20.00
TORSDAG 16 APRIL kl 17.00-20.00
Malmö Socialdemokratiska Förening
i samarbete med Malmö Arbetarekommun

VÄSTRA INNERSTADENS SOCIALDEMOKRATISKA FÖRENING
TORSDAG 25 FEBRUARI KL 19.00
Årsmöte
Plats: Roskildevägen 35

HANDELS S-FACKKLUBB
TORSDAG 27 FEBRUARI KL 18.00
Plats: Handels, Vattenverksvägen 3

Årsmöte

VÄSTRA HAMNENS SOCIALDEMOKRATISKA FÖRENING
ONSDAG 12 FEBRUARI KL 18.30
Årsmöte
Plats: Kockum Fritid

HOTELL OCH RESTAURANG S-FACKKLUBB
MÅNDAG 10 FEBRUARI KL 16.00
Plats: Carl Gustavs väg 46

Årsmöte

PERSISKA SOCIALDEMOKRATISKA FÖRENING
SÖNDAG 2 FEBRUARI KL 10.00
Plats: ABF, Porslinsgatan 3

Årsmöte

KVINNOKLUBBEN ANNA
TISDAG 25 FEBRUARI KL 18.30
Plats: Ryttmästargatan 3

Årsmöte

S-FÖRENINGEN FÖR SKOLA OCH UTBILDNING
MÅNDAG 10 FEBRUARI KL 18.00
Plats: ABF, Spånehusvägen 47

Årsmöte

HUSIE S-KVINNOR
ONSDAG 12 FEBRUARI KL 19.00
Plats: Karolingatan 1

Årsmöte

KVINNOKLUBBEN KARL
TORSDAG 27 FEBRUARI KL 18.00
Plats: Sofielunds Folkets hus

Årsmöte

OXIE SOCIALDEMOKRATISKA FÖRENING
LÖRDAG 22 FEBRUARI KL 14.00
Årsmöte
ONSDAGAR 19-20 , LÖRDAGAR 11-13 Öppen lokal
Aktuell info om besöken på www.oxies.se
Gott kaffe och en fin gemenskap det bjuder vi alltid på!
Plats: Stengodsvägen 145

FOSIE SOCIALDEMOKRATISKA FÖRENING
TORSDAG 20 FEBRUARI KL 18.30
Plats: Helenetorpsgången 62

Årsmöte

HUSIE SOCIALDEMOKRATISKA FÖRENING
SÖNDAGEN DEN 1 MARS KL. 14.00.
Årsmöte
Plats: Hohögsskolan, Västra Skrävlingevägen 48

HOLMA FOSIEDALS SOCIALDEMOKRATISKA FÖRENING
SÖNDAG 23 FEBRUARI KL15.00
Årsmöte
Plats: Hyllie Folkets hus
KIRSEBERG-SEGEVÅNGS SOCIALDEMOKRATISKA FÖRENING
ONSDAG 26 FEBRUARI KL 19.00
Årsmöte
Plats: Sandbackegatan 10

Radio A: 89,2 MHZ
MÅNDAG TILL FREDAG KL 8.00-9.30
– eller lyssna på programmet vår webbradio, www.socialdemokraterna. se/malmo
Programledare Patrik Lindqvist tel 040-631 22 35.

LINDEBORGS SOCIALDEMOKRATISKA FÖRENING
TISDAG 18 FEBRUARI KL 18.00
Plats: Lindeborgsgatan 49

Årsmöte

SORGENFRI SOCIALDEMOKRATISKA FÖRENING
SÖNDAG 2 FEBRUARI KL 14.00
Plats: Olof Palmes plats 1

Årsmöte

Fest och möten

SYDVÄSTS SOCIALDEMOKRATISKA FÖRENING
TORSDAG 13 FEBRUARI KL 19.00
Plats: Klagshamns Folkets hus

Årsmöte

♥ Kalas, uppvaktning och allt som kan firas kan ni göra i Per
Albins födelsehem. Full utrustning till 35 personer och stor
härlig trädgård med bord och stolar.

TRIANGELNS SOCIALDEMOKRATISKA FÖRENING
ONSDAG 12 FEBRUARI KL 18.30
Plats: ABF, Spånehusvägen 47

Årsmöte

Välkommen att hyra!
Pris och tillgänglighet se peralbinhuset.se

ESS

Hjärter

TIDNING FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I MALMÖ

MEDLEMSTIDNING FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I MALMÖ  OLOF PALMES PLATS 1  214 44 MALMÖ  TELEFON 040-631 22 30  socialdemokraterna@malmo.sap.se

Dagens krönika

» Varför behöver så
många arbetslösa, sjuka och nya
i Sverige försörjningsstöd? »
♥ DET FINNS NOG ingen fråga jag debatterar så
ofta och så mycket i min roll som kommunalråd som försörjningsstödet. Ofta, sorgligt nog,
kommer den debatten att handla om enskilda
försörjningsstödstagare. Gör de verkligen allt för
att få jobb? Vad gör de med alla pengarna? Är de
flesta inte fuskare ändå? Vad har kommunen för
kontrollsystem? Hur granskas utbetalningarna?
Hur ofta görs hembesök?

Visste du att?
• I budgeten för 2020 satsar kommunledningen
100 miljoner kronor extra på arbetsmarknadsinsatser. Samtidigt ska försörjningsstödet minska med 200 miljoner kronor jämfört
med utfallet 2019. Fler Malmöbor ska i arbete.
• I Malmö ska den som är arbetsför inom 14
dagar vara igång i en arbetsmarknadsinsats.
• Antalet Malmöhushåll med försörjningsstöd
har minskat det senaste året.
• Fler, 6 439 Malmöbor är 2019 inne i stadens
arbetsmarknadsinsatser och 1 764 hushåll
gick under året från försörjningsstöd till
arbete eller studier.
• Fortfarande drygt 9 000 hushåll är beroende
av försörjningsstöd.

MISSFÖRSTÅ MIG RÄTT, jag vill prata om
försörjningsstödet. Men jag är inte intresserad
av en debatt som utgår från att fattiga personer
är fuskare som vill sko sig på det gemensamma.
Det är varken sant eller konstruktivt. Däremot
önskar jag en debatt om försörjningsstödet som inte
handlar om individer utan om systemen.
HUR ÄR VÅRA ÖVRIGA sociala skyddsnät riggade idag? Hur kommer det sig att så många
arbetslösa inte har a-kassa och därför behöver
försörjningsstöd? Varför får inte alla som vården
bedömt för sjuka för att arbeta sjukersättning
utan tvingas vända sig till socialtjänsten
för försörjning? Hur kommer det sig att
staten bara tar ansvar för etableringen
under två år när vi vet att etableringen
på arbetsmarknaden idag tar längre
tid än så? För en stad som Malmö som
tagit stort ansvar för flyktingmottagandet blir det särskilt kännbart.
DESSA TRE GRUPPER, arbetslösa utan
a-kassa, sjuka utan sjukersättning och nya
i Sverige utgör en stor del av den grupp

Sedat Arif

kommunalråd med ansvar för
socialtjänst och arbetsmarknad

som får försörjningsstöd i Malmö. Så var det
inte tänkt. Försörjningsstödet är det yttersta och
sista skyddsnätet i vårt välfärdssystem. Men försörjningsstödet ska inte kompensera att staten
backat i de andra försäkringssystemen.
IBLAND VERKAR DET som att kostnaderna för
försörjningsstödet är synonymt med dugligheten på kommunala politiker. En märklig idé.
Kommunen har i praktiken väldigt få verktyg
för att faktiskt påverka försörjningsstödet på
något strukturellt sätt. Särskilt tydligt blir det
nu när det görs omfattande nedskärningar
på Arbetsförmedlingen som slår mot
hårt mot Malmöbor.
MITT FOKUS I FRÅGAN kommer
alltid att vara möjligheten till egen
försörjning. Att ha ett arbete att gå
till varje dag är en otrolig trygghet.
För med egna pengar kommer en
frihet och en självkänsla som inte
kan värderas i kronor. Och för
samhället innebär det
minskade kostnader,
minskat lidande
och fler som bidrar
till det vi har
gemensamt.

Arbetarrörelsens kulturpris i Malmö 2020
Känner du en person eller en grupp i Malmö som kan gestalta morgondagens arbetsliv i ett demokratiskt och solidariskt samhälle?
Arbetarrörelsen i Malmös Kulturpris utdelas av LO-facken i Malmö, Malmö
Arbetarekommun och ABF Malmö till den person eller grupp i Malmö som
kan gestalta morgondagens arbetsliv, i ett demokratiskt och solidariskt samhälle. Stiftarna vill med kulturpriset lyfta fram kulturutövare inom arbetarrörelsen.
Nomineringen ska bestå av:
•
Kontaktuppgifter till den som nominerar.
•
Kontaktuppgifter till den eller de som blir nominerade.
•
Beskrivning av tävlingsbidraget.
•
Motivering till nomineringen.

Priset består av ett stipendium och diplom. Stipendiet är 15 000 kronor.
Juryn beslutar årligen om hur stipendiet ska fördelas mellan en eller fler vinnare.
Kulturpriset delas ut i samband med 1 majfirandet i Malmö.
Nomineringar till Arbetarrörelsens kulturpris i Malmö ska vara LO-facken
i Malmö tillhanda senast den 31 mars via mail exp@lo-malmo.se eller via
post till
LO-distriktet i Skåne
Olof Palmes plats 1,
214 44 Malmö
Eventuella frågor gällande kulturpriset besvaras av LO-distriktet i Skånes
ombudsman Stefan Höök på 076-791 61 91 eller via mail stefan.hook@lo.se

