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Kommunpolitiken ute på remiss
Sofielund blir kulturljudszon 
Ny bostadspolitik (S) för Malmö
» Dags att göra verkstad av  
tusentals att-satser...»  
     Ledaren

Fler jobb och stärkt  
välfärd i budgeten
♥ Nästa år finns det utrymme för extra satsningar 
i Malmö. Fler jobb, trygghet, barn och unga samt 
bättre villkor i omsorgen är prioriteringarna.
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Fullt fokus på politik 
för fler jobb i Malmö 
♥ Hälften av alla skånska jobb skapas i Malmö. Men 
fortsatt fokus på jobbskapande åtgärder krävs, fram-
går av en rapport till arbetarekommunen.
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OMSLAGSBILD: SApplåderna vill inte ta slut när partikongressen valde Magdalena Anders-
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Vi bygger landet 
i gärning och ord...

Joakim Sandell
ordförande Malmö arbetarekommun

»Det behövs reformer 
på ett antal områden 
som förbättrar män-
niskors liv och gör 
tillvaron enklare.

NÄSTA MÖTE MED  
REPRESENTANTSKAPET
Arbetarekommunens representantskap har möte 
● MÅNDAG 13 DECEMBER KL 18.00  PÅ KOCKUM FRITID KL 18.00. 
● MÅNDAG 24 JANUARI KL 18.00 PÅ KOCKUM FRITID KL 18.00.

Representantskapet är vårt högsta beslutande organ dit föreningarna har 
utsett särskilda ombud. Mötet är öppet för alla medlemmar. Tänk på att ta 
ansvar och stanna hemma vid förkylningssymtom. 

Välkommen!

Socialdemokraternas 41:a ordinarie partikon-
gress är över och det är dags att göra verk-
stad av tusentals att-satser och nattmanglade 
riktlinjer. 

♥ Det var ingen ”vanlig” kongress. För första gången 
på mycket länge valdes en ny partiledning samtidigt 
av en ordinarie kongress. Den nya ledningen för vårt 
parti heter Magdalena Andersson och Tobias Baudin.

”VI SKA TA TILLBAKA den demokratiska kontrollen 
över skolan, sjukvården och äldreomsorgen” sa Mag-
dalena när hon blivit vald och fick stående ovationer.” 

”Det är dags att vårt socialdemokratiska parti 
flyttar fram positionerna” sa Tobias. Två ansatser 
som gemensamt bäddar för både en bra valrörelse 
och en starkare socialdemokrati och du frågar 
mig.

SOM DELEGATIONSLEDARE för den skånska dele-
gationen är det lätt att känna sig stolt, men också 
faktiskt nöjd, efter den här kongressen. Våra skån-
ska ombud var pålästa och flitiga i både förarbete, 
förhandlingar och plenumfajter. Vi vann politiska 
segrar! Tandvården ska få ett eget högkostnadsskydd, 
likt det som finns inom sjukvården. Den ekonomiska 
politiken ska bli mer offensiv, det ska bli möjligt att 
låna till investeringar i klimatet. Det behövs en skat-

tereform, där skatten på kapital ska höjas och säkra 
välfärdens långsiktiga finansiering. Pensionsavgiften 
ska höjas för att möjliggöra högre pensioner. Och vi 
går till val på att stoppa vinstjakten i skolan!

SAMTIDIGT SOM KONGRESS pågick delade SSU 
Malmö och ett antal av våra s-föreningar rosor på 
stan, från Gustav Adolfs torg till Möllan, med budska-
pet ”Bli medlem 
och bygg landet 
med oss”. Vi både 
vill och behöver 
vara fler som är 
med och bygger 
landet.

JAG HOPPAS ATT 
DU också kan ta 
dig en funderare om du känner någon som borde 
få frågan om att bli medlem. Då är det dags att ställa 
den frågan! Ta med en vän, bekant eller granne till 
ett S-föreningsmöte eller studiecirkel.

Dags att forma  
politiken inför valet! 
Ett förslag till kommunalpolitiskt program 
2022-2026 finns nu hos klubbar och föreningar 
på remiss. 

Remissvaren ska vara hos arbetarekom-
munen senast den 30 januari. Det kommunal-
politiska programmet kommer sedan att  
debatteras och antas på årsmötet på  
Limhamns Folkets hus den 19 mars 2022. 



Hälften av alla skånska Hälften av alla skånska 
jobb skapas i Malmöjobb skapas i Malmö
En hel del går i rätt riktning 
på arbetsmarknadsområdet i 
Malmö: hälften av alla nya jobb 
i Skåne skapas i Malmö. Fler 
Malmöbor kommer ut i arbete 
snabbare. Arbetslösheten sjun-
ker, liksom antalet hushåll som 
behöver försörjningsstöd. Ändå 
arbetslösheten bland de högsta 
i landet i vår stad.

Av Linnea Jacobsson

♥–  För socialdemokratin är frågan 
om arbete helt central.  Det finns 
inget som ger makt och frihet såsom 
en egen stabil försörjning. Sedan 
länge har S i Malmö haft fokus på 
jobbpolitiken, och nu äntligen börjar 
vi se resultat, säger Katrin Stjernfeldt 
Jammeh, kommunstyrelsens ordfö-
rande i Malmö 

– Men även om delar går i rätt 
riktning och fler klarar sin försörj-
ning idag så ser vi att mer måste 
till. Därför har vi Socialdemokrater 
i Malmö tagit initiativ till den här 
rapporten. 

– Rapporten visar på osynliga 
barriärer i de stora städerna som 

klyver våra samhällen och ökar 
klyftorna. Det krävs mer än arbets-
marknadsinsatser för att ta itu med 
segregationen och ojämlikheten, 
säger Katrin.

RAPPORTEN ÄR SKRIVEN av forska-
ren och nationalekonomen Martin 
Nordin som är verksam vid Lunds 
universitet. Rapporten är ett samar-
bete med ABF. 

– Slutsatserna är många, det 
behövs både mer av etablerad poli-
tik och nya tankar, säger Martin 
Nordin i anslutning till rapport-
släppet som skedde på Per Albins 
födelsehem. 

VILL DU LÄSA rapporten? Kanske till 
och med läsa den tillsammans med 
din förening/klubb som en studie-
cirkel? 

Rapporten finns i tryckt bokformat 
att hämta för den som är intresserad 
på arbetarekommunens expedition. 
Det finns också en studiehandled-
ning framtagen av ABF som man kan 
använda som stöd i cirkelarbetet. 

En rapport av Martin Nordin  
samt politiska kommentarer från  Joakim Sandell och Katrin Stjernfeldt Jammeh

MALMÖS  
ARBETSMARKNADS

SITUATION 
OCH VÄGEN FRAMÅT

M A L M Ö

För socialdemokratin är frågan om arbete helt central. Det finns ingen större klyfta än mellan den som har ett arbete och den som inte har. Socialdemokraterna i Malmö har länge haft fullt fokus på jobbpolitiken.

En hel del går i rätt riktning på arbetsmarknadsområdet: hälften av alla nya jobb i Skåne skapas i Malmö. Fler Malmöbor kommer ut i arbete snabbare. Arbetslösheten sjunker, liksom antalet hus-håll som behöver försörjningsstöd. Ändå arbetslösheten är bland de högsta i landet här. 

Därför har Socialdemokraterna i Malmö tagit initiativ till en obe-roende rapport som, med utgångspunkt i forskning på arbets-marknadsområdet, analyserar Malmös arbetsmarknadssituation. Rapporten visar att det krävs mer än arbetsmarknadsåtgärder för att komma tillrätta med problemen. 

Rapporten är skriven av forskaren och nationalekonomen Martin Nordin. Förordet är skrivet av Joakim Sandell, ordförande för Socialdemokraterna i Malmö, och Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande i Malmö.

Malmös  
arbetsmarknads situationoch vägen framåt
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Socialdemokraterna och 
samarbetspartiet Liberalerna 
har presenterat sitt förslag till 
budget för Malmö stad 2022. 
Nästa år finns det utrymme för 
extra satsningar och i fokus 
står fler jobb, trygghet, barn 
och unga samt bättre villkor i 
omsorgen. 

Av Åsa Waldemarsson

♥ När samhället nu återstartar i 
spåren av pandemin är det läge att 
satsa. Förutsättningarna för det är 
goda. I det socialdemokratiska bud-
getförslaget görs extra satsningar på 
sammanlagt 276 miljoner kronor, 

utöver full uppräkning för index 
och demografi till alla kommunens 
verksamheter.

EN STOR SATSNING görs för att fler 
Malmöbor ska bli självförsörjande. 
Det handlar om ett tillskott på 45 
miljoner kronor och en upptrapp-
ning av antalet arbetsmarknadsan-
ställningar. Arbetet mot segregation 
och att lyfta socialt utsatta områden 
får ökat anslag med 15 miljoner kro-
nor.

Socialtjänsten får ett tillskott för 
att kunna växla upp det förebyg-
gande arbetet med att hindra unga 
från att hamna i kriminalitet. En 
ny modell hämtad från USA för att 

förebygga mäns våld mot kvinnor 
– Sluta slå – börjar användas och 
arbetet med kvinnojourerna för-
stärks. Det ges också mer resurser 
för att förbättra omsorgens kvali-
tet och de anställdas arbetsvillkor, 
och samtidigt möta att antalet 
äldre blir fler. 

PANDEMIN HAR INNEBURIT stress 
och otrygghet för många elever. För 
att möta detta förstärks elevhälso-
arbetet med ytterligare satsningar.

Budgetförslaget debatterades 
i kommunfullmäktige den 17-18 
november. 

ARBETSLÖSHETEN FORTFARANDE BLAND DE HÖGSTA I LANDET, MEN...

Martin Nordin 
är förfat-

tare till den 
uppmärk-
sammade 

rapporten.

Vill du läsa 
rapporten? 
Kanske till 
och med läsa 
den tillsam-
mans med 
din förening/
klubb som en 
studiecirkel? 

Fler jobb och stärkt välfärd
BUDGET 2022: Malmöforum 

mot anti- 
semitism
♥ MALMÖFORUMET var en interna-
tionell konferens för hågkomst av 
Förintelsen ägde rum i Malmö under 
ett par dagar i oktober månad. Det var 
inte bara ett tillfälle att minnas utan 
också ett sätt att belysa och bekämpa 
dagens antisemitism. 

Under konferensen var det 
många företrädare för länder, orga-
nisationer och företag som prokla-
merade sina framtida åtaganden. 

I Malmö presenterade vi bland 
annat att vi kommer att starta ett 
romskt bibliotek för att ytterligare 
stärka och tillgodose den nationella 
minoriteten romers mänskliga rät-
tigheter och deras språkliga och 
kulturella ställning. 



Applåderna vill inte ta 
slut när partikongres-
sen valde Magdalena 
Andersson till ny parti-
ordförande. Avgående 
Stefan Löfven var först 
att gratulera med ett 
stort fång röda rosor.

Här rapporterar Vanja 
Andersson, ombud från 
Malmö, från kongressen 
i Göteborg.

Åter har Socialdemokraterna samlats till 
kongress, den 41:a i ordningen, under 
parollen Vi bygger landet. I år har kongres-
sen behövts anpassas utifrån den pandemi 
som Sverige och världen befinner sig i. Men 
efter en lång tid med digitala möten kunde 
kongressen trots allt ske fysiskt. 

♥ Alla ombud tillsammans med partistyrelse och 

andra inbjudna kunde samlas i Göteborg. Däre-
mot var inte kongressen öppen för allmänheten. 
Istället hade partiet satsat stort på möjligheten 
att följa kongressen digitalt. 

Skånekongressen representerades av 34 ombud. 
Hela delegationen kom laddade till tänderna med 
skarpa förslag till ändringar i riktlinjerna för 
Socialdemokraterna och med flera motioner att 
driva. Inför kongressen hade partidistriktet tagit 
fram tre linje motioner som distriktskongressen 

ställt sig bakom. Med fokus på en 
ekonomisk politik för full syssel-
sättning, välfärdsreformer som 
gör verklig skillnad för breda lön-
tagargrupper och klimatpolitik 
för att bygga det gröna folkhem-
met.

Malmö var representerade av 
åtta ombud: Carina Svensson, 
Jan Svärd, Rose-Marie Carlsson, 
Nadjam Malik, Armani Loubani, 
Arwin Sorabi, Vanja Andersson 
och Mattias Persson. 

VÅRA OMBUD DREV PÅ för den 
politik som vi vill se i framtiden, 
den politik som vi vill gå till val på. 

Amani Loubani tillsammans 
med andra från Skånes delega-
tion höll fanan högt i frågan om 
tandvården och att tänderna ska 
ses som en del av kroppen. 

– Fortfarande idag är det allt för många svenskar 
som avstår från tandvård på grund av ekonomiska 
skäl. Det är inte värdigt ett välfärdssamhälle, låt 
oss ändra på det. Vi kan bättre 

Slutligen landade kongressen i att tänderna 
bör omfattas av ett högkostnadsskydd liknande 
det som finns i hälso- och sjukvården. 

Många viktiga beslut och skärpta skrivningar
Flera skånska delegationer har arbetat länge 

och hårt för att förbjuda vinster i skolan. På årets 
kongress nådde vi hela vägen. Beslutet innebär att 
vi socialdemokrater vill förbjuda vinstuttag i sko-
lan. Det är samhället och barns behov, inte mark-
naden, som ska styra skolans utveckling. 

Det blev också skärpta skrivningar kring 
bland annat arbetet mot mäns väld mot kvin-
nor, om kärnvapenförbud, ökade investeringar i 
klimatomställningen, en mer progressiv ekono-
misk politik för jämlikhet och full sysselsättning, 
höjda pensioner, marknadsexperimenten inom 
äldreomsorgen ska bort. 

NY PARTIORDFÖRANDE. Magdalena Andersson 
valdes av en enhällig kongressen till vår ordförande. 
Den elfte i ordningen och andra kvinnan. Magda-
lena Andersson har en reell chans att bli Sveriges 
första kvinnliga statsminister. 

Jublet och applåderna ville inte ta slut. Det var 
en synbart rörd Magdalena Andersson som tog 
emot en stor rosbukett från avgående partiordfö-
rande Stefan Löfven. Därefter lyfte vår nya parti-
ordförande fram sina tre huvudprioriteringar:

Tobis Baudin valdes till ny partisekreterare.

Magdalena Andersson 
ny partiordförande

Forts nästa sida »»»



• Ta tillbaka kontrollen över skolan, sjukvården 
och äldreomsorgen. Du ska vara trygg med att 
välfärden finns där när vi behöver den. 

• Sverige ska leda klimatomställningen, så att vi 
kan bygga ett långsiktigt hållbart samhälle och 
därmed skapa framtidens jobb i hela landet.  

• Vi ska vända på varenda sten för att bryta segre-
gationen och stoppa kriminaliteten som förgiftar 
hela vår samhällsgemenskap.

DAG TRE PÅ KONGRESSEN höll Magdalena Anders-
son sitt installations tal, ett imponerande brett och 
ideologiskt tal. 

Hon inledde talet med ”när vi går in i vårt andra 
20-tal, så gör vi det i en ideologisk styrkeposition. 
Motvinden har mojnat. I de globala krisernas tid är 
det uppenbart för allt fler. Vinden blåser för oss soci-
aldemokrater. För det starka samhället, för jämlik-
heten, för gemensamma lösningar. Så har det inte 
sett ut de senaste årtiondena. (. . .) Det svaga samhäl-
let har nått vägs ände.”

FLERA VAL. Tobias Baudin, maskinist från Luleå och 
Kommunals ordförande valdes till ny partisekreterare. 

Från Malmö blev Katrin Stjernfeldt Jammeh och 
Andreas Schönström omvalda till ersättare i parti-
styrelsen. 

AVTACKADES. Stefan Löfven avtackades med tal, video-
hälsningar och livemusik framförd av Lars Winner-
bäck. Det grät och skrattades om vartannat och han 
fick ta emot stående ovationer som aldrig ville ta slut 
från hela kongressen. Han har lett partiet genom 
många svåra kriser men alltid framåt, för som han 
själv säger ”För att svetsaren ska ha det lika bra som 
statsministern” 

Mötestips! 
Föreningar och fackklubbar får gärna 
bjuda in ombuden för att höra om deras 
intryck från kongressen och om de beslut 
som fattades inom olika ämnesområden.

»»» Forts från föregående sida

Kongressombudet Amani Loubani 
från Malmö tillsammans med vår 
nyvalda partiordförande.

Malmö får Sveriges första 
kulturljudzon. Här ska kul-
turen, fritiden och industrin 
kunna bullra i symbios. 
Stadsbyggnadsnämndens 
ordförande Sofia Hedén är 
glad att beslutet äntligen är 
klubbat.

Av Åsa Waldemarsson

♥ Sofia Hedén säger att det är ett 
modigt beslut. Kulturljudzoner 
finns på vissa ställen i Europa 
men inte i Sverige. Förrän nu. 
Malmös kulturljudzon i Sofie-
lund är unik.

– En stad kan inte bara bestå 
av bostadsområden och kontor 
för det riskerar att tränga ut 
sådant som gör livet värt att 
leva, säger hon. Nu går vi före 
och värnar kultur, fritid och 
industrijobb i centrala Malmö. 

I SOFIELUND FINNS små och 
stora företag som tillsammans 
bidrar till områdets karaktär och 
attraktionskraft. Här blandas 
verkstäder med importföretag, 
replokaler, konstateljéer och stu-
dieförbund. Kvarteret Kampen är 
navet för kultur- och fritidslivet. 
De närmare tvåtusen arbetstill-
fällena är viktiga för Malmö.

– För att det ska skapas ännu 
fler arbetstillfällen ska vi se till 
att tidsbegränsade bygglov blir 
permanenta. Det ger företag 

möjlighet att planera långsik-
tigt och investera för framti-
den. Jag hade länge förhopp-
ningar om att Pågens framtida 
utbyggnad skulle hamna här, 
men Länsstyrelsens beslut satte 
tyvärr stopp för planerna, säger 
Sofia Hedén.

Med beslutet om en kultur-
ljudzon kan industrin och kul-

turutövare bullra ihop utan att 
grannar blir störda. Men det får 
inte låta hur högt som helst.

– De som bor runtomkring 
skyddas såklart av samma lag-
stiftning som alla andra och 
gränsvärdena får inte översti-
gas, säger Sofia Hedén.

Socialdemokraterna i Malmö 
håller just nu på att ta fram 
ett bostadspolitiskt program 
med visioner om hur staden 
ska se ut i framtiden. Sofia 
Hedén leder arbetet.

Av Åsa Waldemarsson

♥ – För tjugo år sedan anord-
nades Bo01 som satte fingret 
på den tidens utmaningar och 
lösningar. Då stod miljömässigt 
hållbart byggande i fokus. Det 
gör det fortfarande, men i dag 
står även social bostadspolitik 
i centrum, säger hon. Bostads-

segregationen är en stor utma-
ning som leder till andra typer 
av segregation.

Sofia Hedén har pratat 
bostadspolitik med många 
medlemmar under arbetet 
med programmet. Intresset 
är stort och det kommer både 
positiva och negativa åsikter 
om hur vi bygger i Malmö i 
dag.

– BOSTADSPOLITIK BLIR så kon-
kret och kommer så nära genom 
förtätningen. Det byggs i det 
egna kvarteret och då växer 

oron om hur ens närmiljö för-
ändras. Samtidigt ser vi möjlig-
heterna att bygga bort segrega-
tionen, och det måste ske i hela 
Malmö, i så väl Rosengård som 
i Limhamn.

Förutom ett socialdemokra-
tiskt bostadspolitiskt program 
och lokala satsningar på The 
Shift, där bostaden ses som en 
social rättighet istället för en 
handelsvara, vill Sofia Hedén 
se nationella initiativ.    

– Det är hög tid att staten 
tar sitt ansvar för en bostads-
social politik värd namnet.

Sofielunds kulturljudzon
– HÄR SKA KULTUREN, FRITIDEN OCH INDUSTRIN 
KUNNA BULLRA I SYMBIOS

Sofielunds kulturljudzon är unik i Sverige och har väckt mycket 
uppmärksamhet, men det är också en central mötesplats mitt-
emellan Möllevången och Rosengård. »Det är en viktig satsning 
på kultur, fritid och arbetstillfällen men också på att bygga 
staden hel, säger Sofia Hedén, stadsbyggnadsnämndens ordfö-
rande.»

Ny bostadspolitik i Malmö
FO

TO
: H

A
N

N
A

 B
A

CK
LU

N
D

 O
RT

M
A

N



”Hon är en sådan kvinna som aldrig ger sig.”  
Så inleds intervjun med Elvy Westerberg som 
partivännen Pethra Ängquist gjort i Husie 
S-kvinnor. 

♥ Vi får följa med i Elvys liv, från tuffa uppväxtvillkor 
till kommunfullmäktige och riksdag och ständig 
kamp för kvinnor rättigheter. 

– Jag visste att Elvy hade varit medlem länge 
hennes historia är väl värd att lyfta fram. Särskilt 
passande är det såhär exakt 100 år sedan vi vann 
kampen om rösträtten för kvinnor. Agda Östlund, 
Elly Thüring och Kata Dahlström, många var kvin-
norna som stod på sig och aldrig gav upp. 

– Elvy är en av dem säger Pethra Ängquist om 
varför hon velat intervjua och nedteckna Elvys 
livshistoria för både egen del och historien. 

Här ett utdrag från intervjun:

»ELVY HANN GÅ i folkskola i sex månader sedan 
bröt andra världskriget ut. Pappan blev inkallad och 
det var kämpigt med pengarna hela tiden. Elvys mål 
som barn var att bli färdig med skolan så fort som 
möjligt så att hon kunde hjälpa till med försörjning 
och föräldrarna slapp bli belastade ekonomiskt.»

– – –
»HENNES POLITISKA engagemang hade börjat i Hud-
dinge och Hörningsnäs kvinnoklubb som hon blev 
värvad till 1954. Att hennes man var politiskt och 
fackligt engagerad gjorde också sitt till att hon gick 
med i partiet. Cirka trettio år senare 1985 fick Elvy 
möjlighet att tjänstgöra i Riksdagen. Elvy minns den 
påsken när hon tillträdde då isblocken fortfarande 
låg kvar på vattnet utanför Riksdagshuset. Det var 
en hektisk tid men roligt att få tillfälle, speciellt för 
en gammal stockholmare att få bo i gamla stan på 
Västerlånggatan där gästlägenheten fanns. Fyra per-
soner delade på en lägenhet men hade egna rum.»

INTERVJUN OCH LJUDINSPELNING med Elvy kom-
mer att lämnas in till Arbetarrörelsens arkiv i Skåne. 
Men Elvys politiska gärning är på intet sätt över. 
Senaste motionen hon skrev är från i år och handlar 
om äldreomsorgen. 

Hela intervjun med Elvy kan du läsa på vår 
hemsida:  
https://socialdemokraternamalmo.se/elvy-
husie-s-kvinnor

Elvy Westerberg,  
en av dem som  
aldrig ger upp

1900-TALET BLEV FRAMGÅNGSSAGA  
FÖR KVINNOSAKEN
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Elvy Wester-
berg, en av 
dem som vigt 
sitt liv för 
kvinnosaken.

PRESSKOMMUNIKATÖR SÖKES

DIGITAL PRODUCENT SÖKES
Är du särskilt skicklig på kommunikation och har gedigna kunskaper 

i framför allt videoproduktion och annonsering i sociala kanaler?  
Vi söker nu en digital producent till kommunalrådsavdelningen. 

 
socialdemokraternamalmo.se/digitalproducent

Trivs du i hetluften? Socialdemokraterna i Malmö söker en driven 
presskommunikatör, gärna med journalistbakgrund, som vill gå 
från ord till handling och som vill vara med och göra skillnad. 

 
socialdemokraternamalmo.se/presskommunikator



HJÄRTER ESS UTGIVNING 2021
Nästa nummer: 16 december, manusstopp 29 november (gäller även mötestips till 
Hjärter Ess). KALENDERN

Aktuellt
ARBETAREKOMMUNENS REPRESENTANTSKAP

MÅNDAG 13 DECEMBER KL 18.00 
MÅNDAG 24 JANUARI KL 18.00
Vi träffas åter fysiskt. Medtag medlemskortet. Stanna 
hemma vid minsta förkylningssymtom! 
Plats: Kockum fritid (Västra Varvsgatan 8)

LÖRDAG 19 MARS KL 9.00 Årsmöte
Plats: Folkets hus, Limhamn.

DET LOKALA ÄR GLOBALT – INTERNATIONELL 
KONFERENS

LÖRDAG 27 NOVEMBER 9.30– 
14.30
Tillsammans sätter vi dagordningen 
för mer internationell solidaritet. 
Medverkande: utrikesminister Ann 
Linde (på länk), Julia Mickiewicz, ABF 
Belarus, Anna Sundström, Palmecen-
tret, Anders Fänge med flera! Anmä-
lan via bit.ly/solidaritet27nov
Plats: Scandic hotel, Triangeln

FÖR EN JÄMLIK SKOLA. DIGITALT MÖTE (VIA ZOOM)
TISDAG 30 NOVEMBER KL 18.00-19.30
Malmö har haft tio år av stärkta skolresultat. Vårt mål är 
tydligt: varenda malmöunge ska lyckas i skolan. Välkom-
men på öppet möte med kommunstyrelsens ordförande 
Katrin Stjernfeldt Jammeh. Mötet kommer att handla 
om Malmös skolresa, våra politiska prioriteringar och 
vad vi vill se för modiga reformer för en jämlik skola!  
Anmälan sker här: bit.ly/katrin_skola

INTRODUKTION FÖR NYA MEDLEMMAR
ONSDAG 8 DECEMBER 18.00-20.00 
Plats: Arbetarekommunens expedition,  
Olof Palmes plats 1. 

POLITISKT FORUM
LÖRDAG 12 FEBRUARI
Politiskt forum. Socialdemokraterna i Malmö, LO i 
Malmö och ABF arrangerar. 

Plats: ABFs studiehem, Spånehusvägen 47.

Socialdemokratiska föreningar
MALMÖ SOCIALDEMOKRATISKA FÖRENING

TISDAG 23 NOVEMBER Brännpunkt
Arbete åt alla i Malmö. Öppet möte om arbetsmarknads-
situationen. Martin Nordin inleder. 
Plats: ABFs studiehem, Spånehusvägen 47.

SOCIALDEMOKRATER FÖR TRO OCH SOLIDARITET
LÖRDAG 20 NOVEMBER KL 10.00 Medlemsmöte
Plats: Petri Kammare, Göran Olsgatan 1 (mitt emot 
ingången till Petri kyrka).

(S)ENTRUMS SOCIALDEMOKRATISKA FÖRENING
ONSDAG  1 DEC KL 19.00
Mötestillfälle för studiegrupperna.
Plats: Mosaiken, Porslinsgatan 3, 3 vån.

OXIE SOCIALDEMOKRATISKA FÖRENING
LÖRDAGAR KL 11–13 Öppet hus
ONSDAGAR KL 19–21 Temakvällar
Plats: Föreningslokalen, Oxie centrum.

Café Per Albin
MÅNDAG 6 DECEMBER KL 11.00–13.00
Vi serverar kaffe/te och våfflor med grädde för 30 kronor.
Plats: Per-Albin Hanssons väg 91-93. 

Nils Yngvesson har lämnat oss efter 
ett helt liv i arbetarrörelsens tjänst.

♥ Som sotare var han fackligt aktiv under i 
stort hela 50-talet för att sedan 1959 börja 
arbeta inom politiken. 1960 anställdes han 
som ombudsman på Malmö arbetarekom-
mun.

Redan 1962 valdes han in till kommun-
fullmäktige i Malmö och knappt tio år 
senare, 1971, blev han kommunalråd för 
Näringslivs- och planroteln och var ordfö-
rande i både fastighetsnämnden och bygg-
nadsnämnden. Ytterligare tio år senare 
valdes han till finanskommunalråd och 
ordförande i Malmö kommunstyrelse. Ett 
uppdrag han lämnade 1990 tillsammans 
med ledamotskapet i kommunfullmäk-
tige.

Under hela denna tid var han inte bara 
en företrädare för Socialdemokraterna 
i kommunalpolitiken utan också i allra 
högsta grad en närvarande partimedlem. 
Han var under många år ledamot av Soci-
aldemokraternas partistyrelse. 

Efter de offentliga uppdragen var han 
fortfarande partikamraten som alltid var 
beredd på att ta en debatt kring ideologi 
och färdriktning, på kurser och på möten, 
i studiecirklar likväl som i talarstolen.

– Vi är många som berörs av budet om 
Nils Yngvessons bortgång och sorgset 
känner hur ett stort tomrum uppstått 
och tankarna går till hans nära och kära, 
säger ordföranden för Socialdemokra-
terna i Malmö, Joakim Sandell.

2016. Nils Yngvesson håller tal vid invigningen av päronträdet 
till August Palms minne.

Nils Yngvesson avliden
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VALRÖRELSE OCH  
VALSTUDIER IGÅNG! 

FÖR ATT STÅ STARKA I VALRÖRELSEN ÄR VALSTUDIER 
ETT AV VÅRA FRÄMSTA VERKTYG. 

KONTAKTA DIN FÖRENING OCH KLUBBSTYRELSE FÖR 
MER INFORMATION. 
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POSTTIDNING B

Dagens krönikaKlarar sig rörelsen utan  
egna dagstidningar?
♥ FÖR DRYGT 21 ÅR SEDAN utkom det sista 
numret av tidningen Arbetet i Malmö och Göteborg. 
Den största socialdemokratiska morgontidningen 
hade dragit sin sista suck. 

De 29 september producerades det sista 
numret. I distributionshallen i Malmö var det 
avskedsfest med dansband, korv och öl. Tusenta-
let läsare – mest Malmöbor – hade kommit för 
att ta farväl och hämta det sista numret direkt 
från tryckpressen. Sorgen blandades med stolt-
het över det fantastiska liv som tidningen ändå 
levt.

 
BARA NÅGRA DAGAR tidigare hade hoppet 
väckts till liv, Jan Stenbeck och Göran Persson 
”bakom lösning för Arbetet” ropade löpsedlarna. 
Efter någon dag släcktes det hoppet, men då lovade 
byggmästaren Percy Nilsson att gå in med pengar, 

ända upp till 40 miljoner, för att rädda tidningen. 
Den 29 september var det ändå slut. Ingen rädd-
ning fanns att få 

Jag var Arbetets chefredaktör under de sista 
fem åren och har skrivit en bok: Historien om 
Arbetet och den sista striden. Min berättelse har 
tonvikten på de år som jag själv upplevde som 
läsare och medarbetare på 1980- och 1990-talet, 
på framgångar och kriser och de under de sista 
åren desperata försöken att finna intresserade 
samarbetspartners och villiga ägare. Men jag 
går också tillbaka till tiden när det hela började. 
Bland annat för att göra tydligt varför arbetar-
rörelsen startade och ägde egna tidningar och 
klargöra den helt avgörande roll som den så 
kallade A-pressen spelade för välfärdssamhällets 
framväxt. 

DET ÄR EN HISTORIEBOK med tyngdpunkten 
på dramatiken under tidningens sista år, men den 
handlar som nästan alla historieböcker också om 
framtiden. Vilka planer har arbetarrörelsen i det 
nya medielandskapet? Jag tänker mig då att det inte 
räcker att då och då få regera och utöva makt, vi 
måste hålla fast ”problemformuleringsinitiativet”. 
Fast på den tiden, när vi gjorde det, fanns ett stort 
antal arbetarrörelseägda dagstidningar kvar. Idag 
finns ingen. Spelar det roll? 

Du invänder kanske att visserligen äger arbe-
tarrörelsen inga dagstidningar längre och heller 
inga andra riktigt betydelsefulla nätbaserade 
media, men vi har ju fortfarande ett antal social-
demokratiska ledarsidor. Visserligen inhysta på 

nåder hos borgerliga tidningsägare, men ändå. 
Och vi har ju Aktuellt i Politiken och några fack-
förbundstidningar. 

Men ledar- och debattsidor är inte det 
viktigaste opinionsbildande materialet. Det är 
nyheterna. Det handlar om vilka nyheter som 
berättas och vilka som inte berättas, om vilka 
medborgare som kommer till tals och vilka som 
inte gör det. Arbetarrörel-
sen har abdikerat som 
tidnings- och med-
ieägare. Det bidrar 
starkt till att stora 
delar av samhället 
idag befinner sig i 
medie- och kultur-
skugga. 

Hur ska arbetar-
rörelsen närma sig 
det nya medie-
landskapet? 
Går det att 
överleva som 
en avgörande 
politisk kraft 
utan egna 
medier? 

Bo Bernhardsson
Arbetets chefredaktör  

tidningens sista fem år

Stort & smått

Historien om 
Arbetet och den 
sista striden. 
Premiss Förlag 
2021. 
Boken kan 
bland annat 
köpas på 
Bokus och 
Adlibris.

och den sista striden

Bo Bernhardsson

HISTORIEN OM
 ARBETET

och den sista striden

M A L M Ö

HEJ GRANNE!
Du behövs i Oxies socialdemokratiska förening HEJ GRANNE!

Du behövs i Rosengårds socialdemokratiska förening

♥ Arbetet med att ta fram lokala 
foldrar för föreningar och klubbar 
pågår. Här ser ni de två första: Oxie 
och Rosengård!

Rosen för alla!
♥ Rosen för alla är vårt nya intranät för socialdemokrater 
i hela landet. 

Styrelser och föreningar har möjlighet att lägga upp 
gemensamma dokument där. Enskilda medlemmar kan 
också bland annat kolla upp sitt medlemskap där. 

Hemsidan är: https://rosenforalla.se/ – och man log-
gar in med BankId.

Tack IF-Metall! 
♥ Vi vill särskilt uppmärk-
samma det stöd vi som arbe-
tarekommun får i den facklig-
politiska kampen.

Mikael Andersson, ombuds-
man på IF Metalls avdelning 
tog emot uppvaktningen.

♥ Henrik Fritzon, socialdemokratiskt 
oppositionsledare i Region Skåne har gett 
ut en bok: Tid för reformer. Så skapar vi en 
modern, tillgänglig och jämlik sjukvård. I 
boken presenteras angelägna reformer 
för dagens och framtidens sjukvård.

Ange-
lägen 
bok om  
vården

Bosse Bernhardsson kommer till repskapet den 
13 december för att berätta om sin bok samt 
sälja och signera böcker.


