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According to Wikipedia, a paragraph is a self-contained unit of a
discourse in writing dealing with a particular point or idea. A
paragraph
consists
of one
or more sentences. Though not required
EKO
NOM
I
by the syntax of any language, paragraphs are usually an expected
I årets budget gör Fi Malmö satsningar för ett mer jämlikt Malmö. Nästan 20.000 barn i
part of formal writing, used to organise longer prose.
Malmö växer upp i barnfattigdom, i vår budget gör vi satsningar för att minska effekterna av
detta. Vi gör satsningar för att öka personaltätheten i skola och förskola, minska
barngrupperna och utöka OB-fritidshemmet till att även gälla helger. Vi gör också
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satsningar för att Malmö stad ska bli en mer attraktiv arbetsköpare och få ner
sjukskrivningarna. Bland annat ger vi ekonomisk ersättning för första sjukdagen, personal
inom barnomsorgen och slopa delade turer inom äldreomsorgen. I Basalternativet för 2018
finns det avsatta medel för omstrukturering och stimulansåtgärder. Fi Malmö har inte räknat
med dessa varvid varje nämnd uppmanas att i det egna budgetarbetet beakta behov av
resurser för effektivisering och verksamhetsutveckling.

VISION
Malmö stad skall använda ekonomin som ett verktyg för att skapa en
jämlik och hållbar stad
Malmö stad skall värna om våra gemensamma tillgångar
Ekonomin ska användas som ett medel att tillförsäkra i mänskliga
rättigheter för alla

Feministisk ekonomi
Utöver att vi höjer skatten med 47 öre för att bekosta upprustningen av vår gemensamma
välfärd, minska de sociala klyftorna, säkerställa att vi beaktar mänskliga rättigheter i våra
kommunala verksamheter, minska diskrimineringen, skapa en miljö- och klimatmässigt
hållbar stad och öka jämlikheten i Malmö gör Fi Malmö en del omprioriteringar i
basbudgeten. Bland annat sänker vi överskottskravet till 100 miljoner kronor, vilket vi anser
rimligt med tanke på att klimatförändringarna är ett faktum som bland annat drabbat
Malmö i form av 2015 års skyfall.
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arbeta för tillgängliga och attraktiva städer utan bilberoende. Vi ställer oss kritiska mot att
INTER
IOR DESIGN AND BUILDERS
Malmö stads markanvisningspolicy tillåter diverse aktörer och företag att själv välja
upplåtelseform. Det riskerar att sluta i ett demokratiproblem där att det är företagen som
äger marken istället för kommunens invånare. Marken tillhör oss alla och vi anser det det är

According
to Wikipedia, a paragraph is a self-contained unit of a
därför rimligt att upplåtelseform med tomträtt bör vara standard. På så vis garanteras
discourse
in writing
withsamtidigt
a particular
point
idea.
A
Malmö stad
en långsiktigdealing
och stabil inkomst
som marken
kan ingåor
i Malmö
stads
långsiktiga
planering och
i undantagsfall
ska kommunen
ha möjlighet
att
paragraph
consists
ofutveckling.
one orEndast
more
sentences.
Though
not required
välja annan upplåtelseform. Det finns en kolonial och kapitalistisk tanke bakom att allt kan
by the
syntax of any language, paragraphs are usually an expected
köpas, vilket Fi Malmö starkt ställer sig emot. Mark, vatten och välbefinnande bör inte vara
part of
formal writing, used to organise longer prose.
handelsvaror, utan ska tillhöra oss alla. Fi Malmö anser att det bästa för Malmö stad och
dess invånare är att inte sälja ut vår gemensamma mark och budgeterar därför för ett
totalstopp av utförsäljning av Malmöbornas gemensamma tillgångar. Med hänsyn till våra
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gemensamma tillgångar och för att minska avståndet mellan våra politiker och Malmös
invånare, verkar Fi Malmö för att sänka de arvoderade politikernas löner.

Upphandling
I år gick Malmö med ett ekonomiskt överskott på 749 miljoner kronor, samtidigt som staden
misslyckas med att nå flera viktiga målområden och i vissa fall har det till och med blivit
sämre. Fi Malmö ser att denna situation uppstår när goda finanser ses som ett mål i sig
snarare än som ett verktyg för att skapa ett jämlikt och hållbart samhälle, vilket är Fi Malmö's
utgångspunkt. En feministisk ekonomi har som mål att uppnå och upprätthålla jämlikhet,
hållbarhet och mänskliga rättigheter. En feministisk och antirasistisk politik sätter fokus på
varje människas rätt att färdas väl genom livet, hela livet.

Feministiskt Initiativ vill ge kommunstyrelsen i uppdrag

ATT
höja skatten med 47 öre
sänka politikers löner till max 47500 kronor i månaden
Malmö stad slutar sälja mark
Malmö stad endast upplåter mark med tomträtt
ta bort stimulansanslaget
sänka överskottskravet från 300 Mkr till 100 Mkr
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STADSBYGGNAD

I strävan efter ett hållbart samhälle och en tillgänglig stad ska stadsplanering ske med mål

According
to Wikipedia, a paragraph is a self-contained unit of a
att garantera inkludering, trygghet och god hälsa för alla invånare. Fi Malmö ska verka för
discourse
writing
dealing
particular
point
idea. A
att brytain
all typ
av samhällsbygge
somwith
präglasaav
maktstruktur och
att den or
patriarkala
dominansen
i samhällsplaneringen
tas bort.
Vi vill
se att fler bostadshus
blir miljöcertifierade,
paragraph
consists
of one or
more
sentences.
Though
not required
ha fler bilfria gator, att vi slutar bygga dyra, energikrävande bostäder med hög
by the syntax of any language, paragraphs are usually an expected
parkeringsnorm utanför staden när vi har bostadsbrist mitt i den och att pengarna som MKB
part of
formal writing, used to organise longer prose.
gör i vinst återinvesteras i att sänka hyrorna samt går till produktion av billigare hyresrätter.
Vi menar också även att en fortsatt hög parkeringsnorm både försvårar, fördröjer och gör
processen med att bygga bostäder dyrare och menar därför att den bör tas bort. Vi vill även
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se att Malmö minskar sin subventionering av boendeparkeringar och att
parkeringsavgifterna i innerstaden höjs.

VISION
Malmö stad ska vara en tillgänglig och inkluderande stad
Malmö stad ska ha en nollvision om hemlöshet
Malmö ska vara en stad som har tillgängliga hyresrätter av god
standard med skälig hyra
Malmö ska vara en stad där människor och bostäder går före bilar
och parkeringsplatser
Malmö stad ska vara en stad i rörelse där alla känner sig trygga att
röra sig fritt mellan de olika stadsdelarna

Bostäder
De senaste tjugo årens bostadsbyggande har framförallt bestått av bostadsrätter och villor
för den så kallade kärnfamiljen, samt andra köpstarka grupper. Resultatet av det ser vi i
dagens höga hemlöshet. Fi Malmö anser att Malmö stad bör föregå med gott exempel och
bana väg för att bostadsfrågan ses och hanteras som den grundläggande mänskliga
rättighet den är. Allt fler invånare i Malmö möts av en verklighet som skapar oro, instabilitet
och oförutsägbarhet. I Malmö, där vi antagit Malmökommissionens slutrapport, vet vi vilken
central roll bostaden har för att skapa hälsa och jämlikhet för stadens invånare.
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Vi vet också att utan en trygg bas i form av egen bostad som utgångspunkt i vardagen, ökar
INTER
IOR DESIGN AND BUILDERS
stressen, det sociala utanförskapet och med det ohälsan. Malmö stads senaste kartläggning
av antalet hemlösa personer visar att antalet hemlösa barn har ökat med 183 stycken, detta
innebär att 2822 av stadens invånare står utan bostad. Stadens ansvariga politiker är

According
to Wikipedia, a paragraph is a self-contained unit of a
medvetna om att hemlösheten ökar på grund av strukturell bostadsbrist men ändå lyser
discourse
in writing
with a particular
point oranalys
idea.
Asin
handlingsplaner
som tar dealing
tag i bostadsproblemet
med en tydlig intersektionell
med
frånvaro. consists of one or more sentences. Though not required
paragraph
by the syntax of any language, paragraphs are usually an expected
Fi Malmö verkar för att Malmö Stad antar en ansvarsfull bostadspolitik med långsiktighet i
part of
formal writing, used to organise longer prose.
åtanke för att på sikt eliminera hemlöshet och skapa förutsättningar för Malmös invånare att
få tillgång till bra bostäder med skäliga hyror. Fi Malmö är principiellt för att överskott i
kommunala verksamheter eller nämnder flyttas till annan verksamhet där underskott finns.

WWW.NORTHBOUND.CO

Dock verkar Fi Malmö för att Malmö stads lösning för MKB, där kommunala utgifter täcks av
MKB:s hyresgäster, istället för av skattekollektivet, skall upphöra. Detta system straffar
hyresgäster som redan är de ekonomiska förlorarna på bostadsmarknaden. Fi Malmö verkar
för att MKB:s vinster i första hand går till sänkta hyror och nyproduktion av fler billiga
hyresrätter.

Fi Malmö har i budgeten även med en satsning för att utförsäljningen av allmännyttan
upphör. Det är oacceptabelt att Malmö stad i ett skede där hemlösheten ökar, ytterligare
trappar upp risken för att fler av stadens invånare blir bostadslösa då privata aktörer köper
upp allmännyttan och i och med detta även inför rejäla hyreshöjningar. Denna utveckling
drabbar främst ensamstående kvinnor, barn, äldre, invandrare, flyktingar, sjuka och
människor med funktionsvariationer.

En stad med människan i fokus
Malmö Stads stadsplanering genomsyras, i likhet med andra konstruktioner i samhället, av
maktstrukturer som på olika sätt samverkar med varandra. Ett tydligt exempel på en sådan
struktur är den stora plats bilen tillåts ta i det offentliga rummet. Fi Malmö vill att den höga
parkeringsnormen vid nybygge, som idag gör att vi i en tät stad som Malmö fortfarande
utgår från bilen som norm, slopas. Parkeringsnormen på 0,7-1,2 parkeringsplatser per
lägenhet är inte representativ för den unga och medvetna stad Malmö är och gör att den, i
högre utsträckning, bilburna mannen fortsätter vara mittpunkt i stadens utformande. Fi
Malmö vill istället rikta strålkastarljuset mot de kvinnor, unga och äldre som i större
utsträckning väljer att gå, cykla eller åka kollektivt. Bygg staden efter dem som gör det mest
hållbara valet och gör det hållbara valet enkelt för dem som ännu inte gjort det.
Parkeringsnormen gör även att markyta som annars hade kunnat användas till att bygga
bostäder istället används till att bygga parkeringsplatser. I en stad med hög socioekonomisk
utsatthet, hög hemlöshet, många unga vuxna som bor ofrivilligt hemma och hög
trångboddhet är detta en felprioritering som fått pågå alltför länge.
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I år gick Malmö med ett ekonomiskt överskott på 749 miljoner kronor, samtidigt som staden

INTER
IOR DESIGN AND BUILDERS
misslyckas med att nå flera viktiga målområden och i vissa fall har det till och med blivit
sämre. Fi Malmö ser att denna situation uppstår när goda finanser ses som ett mål i sig
snarare än som ett verktyg för att skapa ett jämlikt och hållbart samhälle, vilket är Fi

According
to Wikipedia,
a paragraph
is mål
a self-contained
unit of a
Malmö's utgångspunkt.
En feministisk
ekonomi har som
att uppnå och upprätthålla
jämlikhet, hållbarhet och mänskliga rättigheter. En feministisk och antirasistisk politik sätter
discourse
in writing dealing with a particular point or idea. A
fokus på varje människas rätt att färdas väl genom livet, hela livet.
paragraph consists of one or more sentences. Though not required
by the syntax of any language, paragraphs are usually an expected
Riktade
part of
formalstatsbidrag
writing, used to organise longer prose.
Under 2018 skjuter regeringen till 1,5 miljarder kronor i riktade välfärdsbidrag - många av
dessa går hand i hand med de satsningar Fi Malmö gör i vår budget för 2018. Vi vill därför

W W Wlyfta
. N Onågra
R T Hsom
B OviUsärskilt
N D . CvillOuppmärksamma ansvariga nämnder på.
Regeringen gör särskilda satsningar för att öka jämlikheten och kunskapsresultaten i ett led
att bryta ojämlikheten i skolan. Det innebär en möjlighet till resursförstärkningar för att bland
annat öka personaltätheten och stärka kompetensen i normkritisk pedagogik samt antirasism
i skolan. Regeringen gör en särskild satsning på 395 miljoner kronor i år och 195 miljoner
kronor nästa år för att säkerställa att ensamkommande över 18 år som påbörjat en
gymnasieutbildning inte flyttas till ett av Migrationsverkets boenden, utan ges möjlighet att
gå färdigt sin utbildning i sin nya hemkommun. Fi Malmö har avsatt medel för att möjliggöra
detta och uppdrar åt Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att ansöka om ytterligare
medel. I vår budget gör Fi Malmö särskilda satsningar för att minska barngrupperna i
förskolan. Att söka det statliga bidraget skulle innebära ytterligare förstärkning av befintliga
satsningar. Det finns ett riktat bidrag för att förstärka antalet tjänster i fritidshemmen, vilket
ytterligare skulle förstärka möjligheten att utöka fritidshem med nattlig tillsyn och
helgverksamhet. Fi Malmö vill även se att det statliga bidraget för stöd till
klimatinvesteringar på ca 42 miljoner kronor söks för att göra en omställning till vegetabilisk
kost i alla kommunens verksamheter, denna inkluderar utbildning av kökspersonal. Vi ser även
att det riktade stödet för stärkt bemanning i äldreomsorgen på 59 miljoner kronor givetvis
ska sökas för att kunna säkerställa en bra äldrevård och inte minst arbetsplats för de,
övervägande kvinnor, som jobbar inom äldreomsorgen. Vi ser slutligen att syftet med den
riktade satsningen på Lågstadielyftet, “att höja utbildningens kvalitet och ge lärarna mer tid
för varje elev" återspeglar några av Malmös behov av att ge våra barn och unga en bra
start i skolan och ser därför att även detta bidrag söks.

Våra gemensamma tillgångar
Fi Malmö anser att Malmö stads mark och fastigheter är en gemensam egendom som tillhör
oss alla och att det bör förbli så. Vi är också ett parti som värnar om vår miljö och menar att
en radikal förändring är det enda som kan rädda vår jord, i denna förändring ingår det att
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Tillgänglighet

För att fler äldre ska kunna ta sig runt i staden satsar Fi Malmö i årets skuggbudget på gratis
kollektivtrafik för Malmös fattigpensionärer. I Malmö finns idag många gratis aktiviteter och

According
Wikipedia,
a unga.
paragraph
ismånga
a self-contained
unit att
of a
kultur att to
ta del
av för gamla som
Tyvärr är det
äldre som inte har möjlighet
ta del av dessa just för att de lever på en fattigpension som inte räcker till busskort när
discourse
in writing dealing with a particular point or idea. A
Skånetrafiken höjt priset på pendlarkort med över 40% sedan år 2000. Ungefär 70% av alla
paragraph consists of one or more sentences. Though not required
fattigpensionärer är kvinnor. Fi Malmö vill att först och främst denna förbisedda grupp ska få
by the
syntax of any language, paragraphs are usually an expected
tillgång till gratis kollektivtrafik för att ges bättre möjlighet att ta sig runt i och ta del av
part of
formal writing, used to organise longer prose.
staden.
Fi Malmö verkar vidare för att Malmö Stad skall trappa upp tillgänglighetsarbetet. Vissa av

W W Wåtgärderna
. N O R T Hför
BO
Uöka
N Dtillgängligheten
.CO
att
i Malmö innebär inte ens en påtaglig ökad kostnad
för Malmö Stad. Staden skulle enkelt kunna formulera krav på att uteserveringar ska vara
tillgängliga när utskänkningstillstånd ges till krogar och ställa krav på att de kultur- och
fritidsverksamheter som kommunen finansierar skall vara tillgängliga för alla. Vidare verkar vi
för att salen i Rådhuset där Malmö kommunfullmäktige sammanträder skall vara tillgänglig.
Idag saknas hörselslinga i salen, det finns ingen som teckentolkar eller textar sändningarna
vare sig under sammanträden live för de som önskar närvara eller i efterhand. Salens
talarstolar går ej att höja eller sänka, vilket blir problematiskt för den som till exempel är
rullstolsburen. Fi Malmö verkar för att detta skall åtgärdas, ett otillgängligt
sammanträdesrum för vårt högsta beslutande organ skickar ut tydliga signaler om vilka som
förväntas leda kommunen.

Fi Malmö har tidigare lyft vikten av könsneutrala toaletter på kommunala arbetsplatser och
publika platser. Vi ser att arbetet inte bara har gått långsamt utan tycks helt ha avstannat,
därför budgeterar Fi Malmö för att en person med ansvar för inkludering ska säkerställa att
arbetet med att könsneutrala toaletter ska finnas tillgängliga fortlöper och kan anses färdigt
till nästkommande år.

Väktare
Fi Malmö verkar för att Malmö stad omfamnar ett helhetsgrepp i arbetet med trygghet.
Kostnaderna för väktare har ökat i Malmö med nästan 60 miljoner kronor sedan 2015,
samtidigt som våra invånares upplevda otrygghet ökar. Fi Malmö verkar för att antalet
väktare sänks till 2015 års nivå. Väktare ska användas med omdöme, där det behövs, när det
behövs. Fi Malmö avsätter därför medel för att säkerställa att det finns tillräckligt med
väktare under Malmöfestivalen och andra tillställningar som ökar flickors och kvinnors
utsatthet. Ökad polisnärvaro och fler väktare ökar inte tryggheten per automatik och
definitivt inte för alla. Det finns många som diskrimineras och kränks av samma krafter som
av andra ses som upprätthållare av ordning. När de styrande politikerna pratar om
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flyktingkris, gängvåld, socialbidragsberoende, fler övervakningskameror och fler poliser,
INTER
IOR DESIGN AND BUILDERS
menar Fi Malmö att det skapar en förvanskad bild av vad som är problemet och vad som är
lösningen, en bild av att det finns problematiska människor som skapar oönskade situationer
för majoritetssamhället. Det är en missvisande bild av vad trygghet är, vilka som står för

According
to Wikipedia, a paragraph is a self-contained unit of a
otryggheten och vilka vi skapar trygghet för. Något som riskerar att spä på den upplevda
discourse
in writing
with asomparticular
point
or idea.
otryggheten,
lika mycket dealing
för den som utmålas
hotet som för den
som upplever
sig A
hotad.
paragraph
consists of one or more sentences. Though not required
by the syntax of any language, paragraphs are usually an expected
För att öka tryggheten och göra Malmö till en trygg och säker stad för alla behöver Malmö
part of
formal writing, used to organise longer prose.
Stad vidga sin syn på vad trygghet innebär. I Fi Malmös budget finns trygghetssatsningar
som innebär att trygga boendet för de tusen barn som idag lever i hemlöshet i Malmö - för
trygghet inbegriper att ha ett hem. Trygghet är också att våga röra sig fritt på stadens gator

WWW.NORTHBOUND.CO

oavsett könsuttryck, sexuell läggning, könsidentitet eller etnicitet. Att mötas av samma
personal när en kommer till förskolan, att ha verktygen att klara av skolan och säkra sin
framtid. Att som ung ensamkommande asylsökande få veta att en kommer att få gå färdigt
sin gymnasieutbildning, där en gjort sig hemmastadd och skapat ett nytt liv. Trygghet
innebär att ha en förutsägbar social tillvaro, där människor känner sig inkluderade och
hörsammade i processerna som rör deras liv och staden.

Feministiskt Initiativ vill ge kommunstyrelsen i uppdrag

ATT
Malmö stad tar fram direktiv för påbörjande av centrala bilfria zoner
Malmö stad upphör med värdeöverföring från MKB
Friisgatan, Södra förstadsgatan och Ystadsgatan görs bilfria
antalet väktare reduceras så vi hamnar på samma nivå som 2015
busskort ges till Malmös fattigpensionärer
en handlingsplan på hur Malmö stad kan tillgänglighetsanpassa
kommunfullmäktigesammanträdena tas fram
säkerställa att det finns könsneutrala toaletter/omklädningsrum i alla
kommunala verksamheter och byggnader
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EN STAD SOM håller

INTERIOR DESIGN AND BUILDERS

According to Wikipedia, a paragraph is a self-contained unit of a
discourse in writing dealing with a particular point or idea. A
paragraph
consists
not required
HÅL
L B Aof
Rone
Uor
T more
V E sentences.
C K L I NThough
G
by the syntax of any language, paragraphs are usually an expected
Fi Malmö vill att miljö och klimatarbetet i Malmö ska präglas av en helhetssyn. Vi vill ge
part of
formal writing, used to organise longer prose.
Malmöborna rätt verktyg att göra smarta och långsiktiga miljö- och klimatval. Därför gör Fi
Malmö i skuggbudgeten för 2018 satsningar på att avskaffa p-normen, att det införs en
i Malmö stads verksamheter och att fler flerbostadshus blir
W W Wvegetabilisk
. N O R T Hnorm
BOU
ND.CO

miljöcertifierade. Vi vill dessutom se ett förbud mot levande djur på cirkus och en
attitydförändring kring djurrätt samt att även den etiska aspekten av en minskad
köttkonsumtion tas i beaktning.

VISION
Malmö stad ska vara en stad där klimat- och miljöpolitiken drivs
utifrån ett helhetsperspektiv
Malmö stad ska vara en stad med ambitiös miljöpolitik som matchar
våra ambitiösa miljömål
Malmö stad ska vara en stad med bra vatten- och luftkvalitet och
respekt för det lokala växt- och djurlivet
Malmö stad ska vara en stad som aktivt motverkar bil- och
köttnormen
Malmö stad ska vara en stad med en uttalad djurrättspolitik
Malmö stad ska vara en stad där politiska beslut inom ett område
aldrig motverkar ett annat politiskt områdes hållbarhetsmål

Riktiga miljö- och klimatsatsningar
Miljö och hållbar utveckling är oundvikliga delar i en feministisk politik då miljöproblem ofta
drabbar svaga grupper i samhället och världen, men framförallt för att en feministisk
maktanalys kritiserar människans självpåtagna rätt att dominera, exploatera och manipulera
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djur och natur. Fi Malmö ser på samhället som en del av ett ekologiskt kretslopp, där
INTER
IOR DESIGN AND BUILDERS
människor, djur och natur måste samverka för att inte skada varandra och sig själva. Ingen
står utanför naturen och miljöanpassning är inget val, det är en skyldighet.

According
to Wikipedia, a paragraph is a self-contained unit of a
Det pratas ofta om Malmö som en grön stad. En miljöstad som har inrättat ett
discourse
in writing dealing with a particular point or idea. A
marinpedagogiskt center, samtidigt som vi löser klimatursläppet i förhållande i mat med att
öka serveringen
av fisk iof
skolan
ochor
är experter
att omvandla stadens
avfall till
bränsle
för
paragraph
consists
one
more på
sentences.
Though
not
required
bussar, samtidigt som vi fortsätter bygga med bilen som norm. Tyvärr visar alla rapporter att
by the syntax of any language, paragraphs are usually an expected
vi misslyckas på det flesta delarna när det kommer till Malmös miljö- och klimatarbete. Av
part of
formal writing, used to organise longer prose.
miljöprogrammets 19 delområden ser endast två ut att uppnås inom utsatt tid. I policyn om
hållbar utveckling och mat förväntas endast nio av trettiofyra mål uppnås till 2020. Frågorna
tas inte på allvar och de krafttag och reella förändringar som efterfrågas, av såväl
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Malmöbor som vår egen miljöförvaltning, uteblir. Malmö Stad sätter upp ambitiösa mål bara
för att sedan inte göra någonting för att uppnå dem, struntar i att följa upp de ändringar
som faktiskt görs och fortsätter bygga med bilen, och äta med köttet, som norm.

Fi Malmö ser mycket allvarligt på det dåliga resultat som påvisats när det kommer till
Malmös miljöarbete och gör därför reella satsningar för Malmös miljö. Satsningar som ger
resultat på riktigt. Att införa fler gågator i Malmö stad är ett sätt att bidra till bättre
luftkvalitet, mindre koldioxidutsläpp och bättre miljö. Feministiskt initiativ satsar därför i
skuggbudget för 2018 på minskad biltrafik med det långsiktiga målet att införa fler helt
bilfria zoner. Vi vill även slopa den parkeringsnorm som försvårar arbetet för den gröna,
täta, stad vi vill se och gör satsningar på att Malmö Stad ska minska subventioneringen av
boendeparkeringar samt att parkeringsavgifterna i innerstaden ska höjas. Att detta är
nödvändigt blir tydligt när ett av alla mål Malmö Stad satt upp och inte nått är målområdet
om minskade koldioxidutsläpp. En av ambitionerna var att minska utsläppen av växthusgaser
i Malmö med minst 40 % räknat från år 1990” till 2020 men med endast tre år kvar till
måluppfyllelsen ska vara gjord har vi istället för att minska koldioxidutsläppet ökat det med
två procent. För att nå målet måste vi alltså minska koldioxidutsläppet med 42% på tre år.
Att Malmö Stad står längre ifrån målet idag än för tjugosju år sedan är bara ett exempel på
hur eftersatt miljö- och klimatarbetet är, men att det ser ut så är mer regel än undantag.

Mat och miljö
Ett av de områden i policyn om hållbar utveckling och mat som Malmö Stad förväntas
misslyckas med är målområde 2 om minskat koldioxidutsläpp med 40% i förhållande till mat.
Idag står utvecklingen still på en minskning med 0%. Fi Malmö vill att Miljöförvaltningens
halvtidsutvärdering av Policyn om hållbar utveckling och mat tas på allvar och att en
handlingsplan för hur vi ska kunna nå de 25 av 34 målen som idag inte bedöms kunna
uppnås sätts upp. Handlingsplanen bör inkludera en vegetarisk norm i skolan för att uppnå,
bland andra, tidigare nämnda målområde 2 om minskade koldioxidutsläpp.
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Fi Malmö har i flera år i kommunfullmäktige efterfrågat ett större ansvarstagande när det
INTER
IOR DESIGN AND BUILDERS
kommer till maten som serveras i den egna verksamheten och till politikerna själva. Kött- och
mejerikonsumtionen måste minska, både av miljöskäl och etiska skäl, vilket mest effektivt
görs genom att vegetabilisk mat blir norm inom de kommunala verksamheterna. Med detta

According
to Wikipedia, a paragraph is a self-contained unit of a
normaliserar även Malmö stad den vegetariska maten och inspirerar till ett bättre val för alla
discourse
in writing dealing with a particular point or idea. A
Malmös invånare. Malmö stad har trots satsningar på “vegetarisk” måndag stått helt still på
punkten att
minska utsläpp
på grund
sitt ökade
inköp av mejerier
som helt nollställt
den
paragraph
consists
of one
oravmore
sentences.
Though
not required
minskning som det minskade inköpet av kött inneburit. Det är därför Fi Malmös mening att all
by the syntax of any language, paragraphs are usually an expected
mjölk i skolan ska bytas ut mot havremjölk.
part of formal writing, used to organise longer prose.
Bostäder

W W WFörutom
.NORT
HBOUND.CO
transport och mat är bostaden en stor källa till negativ klimatpåverkan. Bostaden
står för drygt 20 procent av hushållens utsläpp. Därför har Fi Malmö även med ökade
resurser för miljöcertifiering av fler byggnader i Malmö i skuggbudget för 2018.

Djurrätt
Djurrätt ska handla om ett jämlikt förhållande mellan människor och andra arter, ett
förhållande som måste utgå från förståelse, solidaritet och empati. Att i politiska
sammanhang prata om djurrätt som ett balanserat utnyttjande så till vida att miljöpåverkan
reduceras eller att plågsam behandling görs mindre plågsam är inte att utgå från alla
varelsers lika rätt till värdiga liv. Fi Malmö vill verka för att all Malmös kommunpolitik,
följaktligen även djurrättspolitik, genomsyras av arbete mot förtryck.

Fi Malmö vill problematisera köttätandet som norm och förtydliga att en kost innehållande
kött och animalier är ett val som människor gör och inte ett oundvikligt biologiskt arv. Fi
Malmö verkar således för att det mest humana alternativet, det vill säga kost fri från
animalier, alltid ska finnas tillgängligt och bli norm istället för den animaliska kost som idag
serveras i störst utsträckning i Malmö stad. Att försöka nå en djurrättslig standard genom att
ha med i sin policy att vi ska servera “etiskt certifierat” kött är missvisande och
problematiskt då det inte går att döda någon etiskt. Idag är det främst unga tjejer som är
vegetarianer i Malmö, att inför en vegetarisk norm hade varit att uppmuntra och främja det
etiska och klimatsmarta val många unga tjejer redan gör idag istället för att spä på idén om
att vegetabilisk mat är “specialkost”.

Djur som underhållning
Cirkus med dresserade djur är fortfarande ett populärt inslag inom den kommersiella
nöjesindustrin. Idag är omsorgen av cirkusdjur mycket knapphändigt reglerad i
djurskyddslagen och domesticerade djur som hästar och hundar deltar parallellt med vilda
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och elefanter. Fi Malmö menar att djur är inte till för
I N T E Rdjur
I O som
R Dexempelvis
E S I G N sjölejon
AND B
UILDERS
människan att utnyttja och vill därför se ett totalt förbud mot levande djur på cirkusar i
Malmö. Detta genomförs enkelt genom att cirkusar som har levande djur inte får sätta upp
sina produktioner på kommunal mark.

According to Wikipedia, a paragraph is a self-contained unit of a
discourse
in Initiativ
writing
dealing
withi uppdrag
a particular point or idea. A
Feministiskt
vill ge
kommunstyrelsen
paragraph consists of one or more sentences. Though not required
by the syntax of any language, paragraphs are usually an expected
part of formal writing, used to organise longer prose.

ATT
W W W . N O R T H Binföra
O U Nvegetarisk
D . C O norm i alla kommunala verksamheter
utöka antalet miljöcertifierade byggnader i Malmö
Parkeringsnormen avskaffas
all komjölk i skolan ska bytas ut mot havremjölk
förbjuda cirkus med levande djur
successivt sluta subventionera boendeparkeringar
höja parkeringsavgifterna i Malmös innerstad
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EN STAD SOM skyddar

INTERIOR DESIGN AND BUILDERS

According to Wikipedia, a paragraph is a self-contained unit of a
discourse in writing dealing with a particular point or idea. A
paragraph
consists
or more sentences. Though not required
FOL
K H ÄofLone
SA
by the syntax of any language, paragraphs are usually an expected
Idag vet vi att individers hälsa, hela samhället och människors liv påverkas negativt av
part of
formal writing, used to organise longer prose.
ojämlikhet, bostadsbrist, låg inkomst och arbetslöshet, oavsett om en själv är drabbad eller
bevittnar utsattheten. Fi Malmö verkar för att ta vara på den kunskapen och börja
I årets skuggbudget innebär det bland annat satsningar på
W W Wimplementera
. N O R T H Bden
O Upolitiskt.
ND.CO

bilfria gator, att MKB’s vinst återinvesteras i att sänka hyrorna och bygga billiga hyresrätter,
ökat försörjningsstöd för barnfamiljer under loven, projekt för sex timmars arbetsdag och
basinkomst, höjt kulturstöd och slopade delade turer inom vård och omsorg. Vi har även valt
att budgetera för frukost på tre av Malmös skolor i socioekonomiskt utsatta områden,
långsiktigt och utökat stöd till kvinno-, trans- och tjejjourerna och gratis mensskydd till alla
livmoderbärare upp till 19 års ålder.

VISION
Att trans och tjejjourer ges möjlighet att arbeta förebyggande och
långsiktigt för att motverka ökad psykisk ohälsa
Malmös barn och unga ges bästa möjliga förutsättningar till bra
hälsa genom livet
Ingen ska behöva sjukskrivas på grund av stress som åstadkommits
av personalbrist eller orimliga effektivitetskrav

En konsekvent politik för ett socialt hållbart Malmö
Malmö stad har antagit kommissionen för ett socialt hållbart Malmö där målet för
åtgärderna är ökad folkhälsa. Den styrande minoriteten har vidare uttryckt ambitioner att
följa Malmökommissionens rekommendationer. Rapporten framhåller bland annat det
tydliga sambandet mellan människors hälsa och deras boendesituation och den negativa
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inverkan på hälsan som låg inkomst och arbetslöshet har på såväl individnivå som på
INTER
IOR DESIGN AND BUILDERS
samhällsnivå. Rapporten visar också att ett mer jämlikt samhälle ger en bättre social
sammanhållning.

According
to Wikipedia, a paragraph is a self-contained unit of a
Att som stad ha Sveriges högsta barnfattigdom och arbetslöshet samt en hög bostadslöshet
discourse
in writing dealing with a particular point or idea. A
påverkar givetvis de berörda gruppernas psykiska hälsa. Feministiskt initiativ vill se krafttag
för att byggandet
av billiga
hyresrätter
motsvarar
behovet så att inga
människor
ska behöva
paragraph
consists
of one
or more
sentences.
Though
not
required
leva och växa upp i den osäkerhet som det innebär att vara bostadslös. Vi vill att
by the syntax of any language, paragraphs are usually an expected
människans rätt till en bostad går före byggandet av parkeringsplatser.
part of formal writing, used to organise longer prose.
Fi Malmö vill även adressera det alarmerande i att så många inom just de kvinnodominerade
yrkesgrupperna är långtidssjukskrivna, ofta på grund av situationer Malmö Stad som
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arbetsköpareskapar genom underbemanning och orimliga effektivitetskrav. Fi Malmö ser
pilotprojekten för sex timmars arbetsdag, att avskaffa delade turer inom vård och omsorgen,
ökad personaltäthet inom förskola, LSS och grundskolan som stora steg i rätt riktning mot en
offentlig sektor som bygger på hållbarhet och inte utnyttjandet av främst kvinnor som
arbetare på bekostnad av deras hälsa.

Ungas hälsa
Malmö har högst barnfattigdom i landet, enligt Rädda barnen lever 31% i ekonomisk
utsatthet. Det finns därför barn och unga i Malmö som går till skolan utan frukost till följd av
sina föräldrars ekonomiska situation. Eftersom vi inte ännu kan garantera alla en trygg
ekonomisk situation vill Fi Malmö erbjuda frukost på några av Malmös mest utsatta skolor
och utreda vilka resultat det har för den allmänna hälsan hos eleverna. Fler positiva effekter
för unga på hälsan innefattar att ägna minst 60 minuter per dag åt pulshöjande motion och
träning. I det ingår allt från att cykla till skolan, lek på raster till tävlingsidrott på fritiden.
Bara 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna når den nivån i Sverige enligt en
studie av närmare 1700 barn och ungdomars rörelse i skolan och på fritiden, som ingår i
CIF:s rapport. Fi Malmö vill ge alla barn mellan 15 och 19 år ett cykelabonnemang hos Malmö
by bike. Detta skulle leda till att personer som idag inte uppnår gränsen för att få ett
busskort genom skolan istället hade kunnat cykla utan att behöva oroa sig för att få cykeln
stulen. Cykelabonnemang för Malmös unga hade gjort valet att ta det klimatsmarta
alternativet enkelt och ställer ytterligare krav på Malmö stad att satsa på och göra
cykelbanorna tillgängliga och säkra. För den som missat sista bussen hem hade det också
funnits ett alternativ som känns mer säkert än att gå och den upplevda rädslan av att vistas i
stadsmiljö efter det blivit mörkt är störst hos unga tjejer. Fi Malmö gör dessutom en satsning
på dans i skolan. Dans kan fungera som ett komplement till skolidrotten med andra
rörelsekvaliteter och möjligheten att använda kroppen som uttrycksmedel. Att dansa leder
till ökad självtillit och minskar smärta, buffrar mot utmattning och utvecklar tidig
känsloutläsning.
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Matvanor under uppväxten har stor betydelse för framtida hälsa och därmed också
INTER
IOR DESIGN AND BUILDERS
folkhälsan. Barn tar mer skada än vuxna av destruktiva matvanor och det är därför av största
vikt att Malmö stad lägger grunden för ett kostmönster som håller barnen friska genom hela
livet. Ett av syftena med Malmö stads policy för hållbar utveckling och mat är “att “bidra till

According
to Wikipedia, a paragraph is a self-contained unit of a
ett hållbart Malmö med friska medborgare”. Det uppsatta målet på ämnet “hälsosam mat av
discourse
in writing dealing with a particular point or idea. A
hög kvalitet” i skolan är bara ett av många mål som bedöms inte uppnås till år 2020 med
dagens verksamhet.
Ettof
annat
målområde
är punkt
37, “frukt och grönsaker”
därnot
det står
att
paragraph
consists
one
or more
sentences.
Though
required
“Livsmedelsverket har genom kostvaneundersökningar signalerat att barn äter ungefär
by the syntax of any language, paragraphs are usually an expected
hälften så mycket frukt och grönsaker som rekommenderas. Endast tio procent når upp till
part of
formal writing, used to organise longer prose.
rekommendationen på 400 gram per dag. Barn skulle alltså behöva äta dubbelt så mycket
frukt och grönsaker, framförallt för att få i sig mer fibrer och för att få en mer välbalanserad
kost.” En vegetabilisk norm skulle öka barnens intag av grönsaker, baljväxter och andra
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livsmedel som livsmedelsverket menar att barn idag får i sig för lite av. I livsmedelsverkets
publikation “Bra mat i skolan”, går det att läsa “[...] barnen får i sig för mycket mättat fett,
socker och salt. Barn äter också för lite grönsaker och frukt. Sådana matvanor ökar risken för
övervikt och fetma, men också för diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar senare i livet.” I
Malmö är detta extra viktigt att ta i beaktning då andelen barnfetma är dubbelt så hög som
resten av landet. I Malmös socioekonomiskt utsatta områden är barnfetman upp till fem
gånger högre än riksgenomsnittet.

Idag lägger en person med mens 1770 kronor per år på mensskydd som ofta inte är bra för
varken kroppen eller miljön. Fi Malmö gör därför en satsning där Malmö Stad subventionerar
mensskydd för livmoderbärare i hela Malmö upp till 19 år. Genom sin skolsköterska eller
ungdomsmottagning ska personer med mens, helt gratis, kunna få en menskopp som håller i
runt tio år och är bättre för både miljön och kroppen än andra mensskydd. Vid de fall
menskopp inte går att använda, till exempel vid vestibulit, ska istället bindor erbjudas.

Folkhälsa i stadsmiljön
I Malmö är bilen norm när det byggs, genom den höga parkeringsnormen. Detta trots att
Malmö är en ung stad med många studerande, där många inte har bil av ekonomiska
och/eller av miljöskäl. Med en parkeringsnorm på 0,7-1,2 parkeringsplatser per lägenhet
utgår Malmö Stad från den bilburna mannen i stadsplaneringen och låter markytan, som
hade kunnat gå till byggandet av lägenheter, gå till något som bidrar till bilens ställning som
överst i trafikordningen. Att ha bilen som norm har stora miljökonsekvenser men påverkar
även folkhälsan. Förutom alla avgaser, att det är otryggt och farligt att ta sig över vissa
gator i Malmö och cykla i trafiken på många ställen så fortsätter bullernivån vara ett stort
problem för många av Malmös invånare. uller och dålig luftkvalitet påverkar folkhälsan
negativt och ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar, stress, astma och sömnsvårigheter.
Barn, unga och äldre är särskilt utsatta grupper. Arbetet med att åtgärda bullernivån går
otroligt långsamt och även om bullernivåerna har minskat rapporteras att nästan en
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tredjedel av Malmös befolkning fortfarande är utsatta för buller som kan skada deras hälsa.
INTER
IOR DESIGN AND BUILDERS
Fi Malmö ser borttagandet av parkeringsnormen som ett steg i rätt riktning mot att minska
biltrafiken och därmed minska bullret. Fi Malmö satsar även på att göra tre av Malmös
gator, kantade av flerbostadshus, helt bilfria.

According to Wikipedia, a paragraph is a self-contained unit of a
discourse in writing dealing with a particular point or idea. A
Psykisk hälsa och genusperspektiv
paragraph
consists of one or more sentences. Though not required
Fi Malmö är vidare mycket oroliga över den trend, vi ser inte bara ser i Malmö utan i hela
by the syntax of any language, paragraphs are usually an expected
riket, när det kommer till ökad psykisk ohälsa hos framför allt unga tjejer och transpersoner.
part of
formal writing, used to organise longer prose.
Vi ser det därför som absolut nödvändigt att de kommunala jourer som arbetar med dessa
grupper får ökat och långsiktigt stöd att även göra det förebyggande med bland annat
skolbesök och ökad möjlighet att erbjuda lön och en trygg anställning för utbildad och

W W Wkvalificerad
. N O R T Hpersonal
B O U Ninom
D . C sin
O otroligt viktiga verksamhet. I dagsläget vågar jourerna inte
starta upp projekt av rädslan att inte få beviljat stöd nästa år och det är svårt att anställa
utbildad personal när det endast går att erbjuda osäkra anställningar som ett resultat av
att det inte går att söka stöd för en längre period. Fi Malmö vill möjliggöra för jourer att
söka stöd per fyra år, för att kunna skapa en långsiktighet och trygghet i sin verksamhet och
för sina anställda, med möjlighet att söka projektpengar under hela perioden.

Feministiskt Initiativ vill ge kommunstyrelsen i uppdrag

ATT
erbjuda gratis mensskydd genom skolan för alla livmoderbärare
inrätta ett pilotprojekt gällande frukost till elever på fyra skolor
alla unga mellan 16-19 ges ett cykelabonnemang
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EN VARDAG FRI FRÅN VÅLD

Precis som föregående år har vi prioriterat arbetet mot mäns våld mot kvinnor och barn. Vi
According
to Wikipedia, a paragraph is a self-contained unit of a
gör satsningar för att jourer och skyddade boenden i Malmö ska garanteras en långsiktig
discourse in writing dealing with a particular point or idea. A
och säker finansiering under fyra år, med möjlighet att fortlöpande söka projektmedel. Vi
paragraph
consists of one or more sentences. Though not required
gör även satsningar för att motverka våld och förtryck i namn av heder, däribland särskilda
by the
syntax
any language,
paragraphs
are usually
an för
expected
satsningar
motof
könsstympning
och för att synliggöra
HBTQIA-ungdomar
som utsätts
våld i
namn av heder.
part of
formal writing, used to organise longer prose.
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VISION
Malmö stad ska vara en trygg och säker stad för alla
Malmö stad ska aktivt förebygga och arbeta för att eliminera mäns
våld
Malmö stad ska ha en långsiktig finansiering för skyddade boenden
och kvinno-, trans och tjejjourer

Frihet från våld
Att motverka destruktiva mansideal är centralt i arbetet mot en vardag fri från våld. Våldet
har ett kön: av det totala våldet i Sverige och världen är män till nittio procent förövare
oavsett som det rör sig om mäns våld mot andra män eller mäns våld mot kvinnor och barn.
För att aktivt motverka och förebygga mansideal som grundar sig i att med våld kontrollera
sin omgivning, är det viktigt att i tid börja med det förebyggande arbetet. Redan i förskolan
behöver barn och personal ha tillgång till normkritisk pedagogik som belyser hur könsideal
skapas och erbjuder verktyg för att bryta dessa och ge plats åt mer konstruktiva sätt att
förhålla sig till sig själv och omgivningen.

Skolan har också en viktig roll i att fånga upp barn och unga som utsätts för våld i sin
vardag. Detta våld inkluderar de trakasserier, kränkningar och direkta handgripligheter barn
och unga utsätts för i skolan. Vi behöver fler vuxna rustade med god kunskap om våldets
mekanismer som kan se, fånga upp och stötta. Skolpersonal och elevhälsovården måste
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måste även ha en antirasistisk och normkritisk grund att stå på för att kunna möta och
INTER
IOR DESIGN AND BUILDERS
bemöta unga som bland annat utsätts för våld i namn av heder. Där vi befinner oss i dag i
arbetet mot mäns våld har kvinnor- trans- och tjejjourer en viktig roll. De är många gånger
första steget för den våldsdrabbade i sin väg mot ett liv fritt från våld. De flesta drivs ideellt

According
to Wikipedia, a paragraph is a self-contained unit of a
och är beroende av offentliga medel för sin finansiering. Det finns också ett stort behov av
discourse
in writing dealing with a particular point or idea. A
vård- och behandlingsinsatser för män som utövar våld, som fortfarande är en svår grupp att
nå och som
alltför ofta of
avböjer
behandlingsinsatser.
paragraph
consists
one
or more sentences. Though not required
by the syntax of any language, paragraphs are usually an expected
Våld
i nära
relationer
part of
formal
writing,
used to organise longer prose.
Enligt BRÅ (Brottsförebyggande rådet) utsätts årligen runt 48 000 kvinnor i Sverige för fysiskt
och/eller psykiskt våld i nära relationer. Faktum är att mäns våld mot kvinnor är ett

W W Wsamhällsproblem
. N O R T H B O som
U N Sverige
D . C O föresatt sig att utrota och ambitionen ingår som ett av de fyra
jämställdhetsmål Sverige vill uppnå. Fi Malmö verkar för att personal inom socialtjänsten
som kommer i kontakt med barn ges fortbildning om kvinnofrid, våld i nära relationer samt i
bemötande och metoder att samtala med barn.

Socialtjänstens stöd behöver utvecklas så att hjälpen som erbjuds garanterar långsiktighet
och ett helhetstänk. Stödet som Malmö stad erbjuder för våldsdrabbade personer behöver
utvecklas vidare, då hjälpsökande efter den akuta fasen många gånger tvingas återvända
till en våldsam relation eller till sin familj, i avsaknad av kommunal samverkan. En typ av
samverkan som idag saknas är boendefrågan för de barn och kvinnor som lever i skyddade
boenden genom MKB. Brist på insatser leder till att barn hålls isolerade från samhället en
ohållbart lång tid. Fi Malmö verkar för att allmännyttan ger våldsutsatta kvinnor förtur i den
kommunala bostadskön.

Fi Malmö verkar för att höja kompetensen för personal som kommer i kontakt med personer
med normbrytande fysiska, psykiska och kognitiva funktionsvariationer och psykisk sjukdom,
då dessa är överrepresenterade bland våldsutsatta. Av flera anledningar har dessa grupper
dessutom än svårare att få stöd. Många har negativa erfarenheter av kontakt med
myndigheter och professionella och drar sig för att berätta om övergrepp och annat våld.
Även våld mot äldre kvinnor i nära relationer är vanligt förekommande. Undersökningar visar
att de flesta som arbetar med äldre någon gång har mött våldsutsatta kvinnor i sitt arbete.
Våld i samkönade relationer är ofta ett förbisett problem då det faller utanför
majoritetssamhällets förståelseramar för våld i nära relationer. Detta behöver adresseras då
våldet riskerar att passera obemärkt. Även fördomar måste bekämpas då det begränsar det
stöd som ges, om det alls erbjuds stöd.

Våld och förtryck i namn av heder
Fi Malmö verkar för att synliggöra alla berättelser om våld och förtryck. Vi ser att frihet från
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våld och rätten att bestämma över sin egen kropp är en grundläggande mänsklig rättighet
INTER
IOR DESIGN AND BUILDERS
som måste säkras oavsett vilket uttryck våldet tar sig. Våld och förtryck i namn av heder har
inte sin grund i någon enskild religion. Människor av alla kön kan såväl delta i, som själva
utsättas för förtryck i namn av heder. Därför kan varken kultur eller könsförtryck räcka som

According
to Wikipedia, a paragraph is a self-contained unit of a
enskilda förklaringar. Våld och förtryck i namn av heder har en kollektiv karaktär som innebär
discourse
in writing dealing with a particular point or idea. A
utmaningar för de myndigheter och verksamheter som ska arbeta med våldsutsatta. När
stora delar
av en familj of
ellerone
bekantskapskrets
eller deltar
i förtrycket
krävs required
paragraph
consists
or moregodkänner
sentences.
Though
not
riskbedömningar och åtgärder som tar hänsyn till detta. HBTQIA+ungdomar som utsätts för
by the syntax of any language, paragraphs are usually an expected
våld i hederns namn är en särskilt utsatt grupp som nästan helt är osynliggjord, och som
part of
formal writing, used to organise longer prose.
samhälleliga institutioner än så länge saknar kompetens att skydda.
Idag finns större beredskap att ge skydd från fortsatt våld - insatserna är dock otillräckliga.
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Många av utbildningssatsningarna som genomförts har i många fall överbetonat
endimensionella kulturella förklaringar till just hedersrelaterat våld - med en tendens att
förstå begreppet kultur som något statiskt. Fi Malmö verkar för att Malmö stad arbetar
utifrån ett tydligt antirasistiskt och normkritiskt perspektiv även i denna fråga.

Könsstympning
För Fi Malmö är det självklart att könsstympning står i strid med mänskliga fri- och
rättigheter. Könsstympning är ett övergrepp som skall förstås som våld som begås mot flickor
och kvinnor och har negativa konsekvenser för flickors och kvinnors hälsa och välbefinnande.
Övergreppet begås ofta med syftet att kontrollera kvinnans kropp och sexualitet. Fi Malmö
verkar för att arbetet mot könsstympning utgår från ett antirasistiskt perspektiv för att
säkerställa att flickors och kvinnors kroppsliga integritet inte kränks genom omotiverade
tvångsundersökningar.

Våld och medborgarstatus
Kvinnor och barn utan svenskt medborgarskap befinner sig i en särskilt utsatt läge om de
kommit till Malmö genom anknytning till en svensk medborgare och utsätts för våld av denne.
Förövare kan utnyttja det faktum att den utsatta inte kan söka hjälp från myndigheter i
fruktan för utvisning. Tvåårsregeln innebär att de som har kommit till Sverige på grund av
anknytning, såsom äktenskap, inte får fortsatt uppehållstillstånd om en skilsmässa genomförs
inom två år. Den så kallade tvåårsregeln är ett uttryck för en problematisk människosyn där
svenska medborgare ges rätt att utnyttja utländska medborgare, genom att de blir ett
bihang till den svenska parten, något som drabbar kvinnor oftare än män. Kvinnojourer runt
om i landet och i Malmö har länge flaggat för att nyanlända kvinnor som kommit som
anhöriginvandrare i avsaknad av ett socialt nätverk, kännedom om sina rättighet och
språkbarriärer utsätts för våld och förtryck av män, som många gånger satt i system att
hämta hem kvinnor för att utnyttja dem och sedan separera innan två år förflutit.
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Fi Malmö är vidare mycket oroliga över den trend, vi ser inte bara ser i Malmö utan i hela
riket, när det kommer till ökad psykisk ohälsa hos framför allt unga tjejer och transpersoner.

INTER
O RdetDdärför
E S I Gsom
N A
N D Bnödvändigt
U I L D E Ratt
S de kommunala jourer som arbetar med dessa
ViI ser
absolut
grupper får ökat och långsiktigt stöd att även göra det förebyggande med bland annat
skolbesök och ökad möjlighet att erbjuda lön och en trygg anställning för utbildad och

kvalificerad
inom sin otroligt
viktiga verksamhet.
dagsläget vågar jourerna
inte of a
According
topersonal
Wikipedia,
a paragraph
is a I self-contained
unit
starta upp projekt av rädslan att inte få beviljat stöd nästa år och det är svårt att anställa
discourse
in writing dealing with a particular point or idea. A
utbildad personal när det endast går att erbjuda osäkra anställningar som ett resultat av
paragraph
consists of one or more sentences. Though not required
att det inte går att söka stöd för en längre period. Fi Malmö vill möjliggöra för jourer att
by the
syntax
of any
are
usually
an expected
söka
stöd per fyra
år, för language,
att kunna skapa paragraphs
en långsiktighet och
trygghet
i sin verksamhet
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för sina
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med möjlighet
att to
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projektpengarlonger
under helaprose.
perioden.
part of
formal
writing,
used

Psykisk hälsa och genusperspektiv

W W WDe
. Nflesta
O R Tjourerna
H B O Udrivs
N Dpå
. C ideell
O
basis, något som också är en av styrkorna med jourerna.
Många hjälpsökande vågar vända sig dit, då personalen och de ideella krafterna inte har
anmälningsplikt. Detta är en viktig förutsättning för etablerandet av förtroendefulla
relationer med de hjälpsökande. Därför är det oacceptabelt att verksamheter i Malmö stad
som axlar ett sådant tungt ansvar inte på förhand vet om deras verksamhet kommer vara
finansierad eller ens tillräckligt finansierad det kommande året. Finansieringen idag är
godtycklig och rättsosäker då verksamhetens möjligheter till finansiering blir beroende dess
förmåga att söka projektpengar. Att söka pengar innebär också att tid som egentligen
behövs till att jobba med våldsutsatta går till att skriva ansökningar.

Det får inte vara så att en stad som arbetar med jämställdhetsintegrering på ett håll
underminerar densamma genom att verksamheter förpassas till ideellt arbetande kvinnors
godhet. En långsiktig och förutsägbar finansiering är en förutsättning för att arbetet med
våld i nära relationer ska kunna fortsätta på ett bra och ansvarsfullt sätt. Fi Malmö verkar för
att höja det ekonomiska stödet till de ideella jourerna och att det ska vara möjligt för
skyddade boenden och jourer att söka långsiktig finansiering per fyra år. Vidare verkar Fi
Malmö för att en pott finns där verksamheterna skall kunna söka projektstöd fortlöpande,
utöver basfinansiering.

Feministiskt Initiativ vill ge kommunstyrelsen i uppdrag

ATT
öka stödet till skyddade boenden och jourer samt ge möjlighet att söka
långsiktig finansiering per fyra år
relevanta professioner ges fortbildning om brott i namn av heder ur ett
antirasistiskt och normkritiskt perspektiv - detta inkluderar riskbedömning
våldsdrabbade kvinnor ges förtur i den kommunala bostadskön
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SOCIALTJÄNST

Fi Malmö gör särskilda satsningar för att öka jämlika uppväxtförhållanden för de barn som
According
to Wikipedia, a paragraph is a self-contained unit of a
växer upp i socioekonomiskt utsatta hem. Vi ökar det ekonomiska biståndet för barnfamiljer
discourse in writing dealing with a particular point or idea. A
under sommar- och jullov och skjuter till medel för att socialtjänsten ska gå in som borgenär
paragraph
consists of one or more sentences. Though not required
och/eller betala deposition för andrahandskontrakt för barnfamiljer, för att stävja
by the
syntaxbland
of any
paragraphs
arebland
usually
hemlösheten
barn. language,
Fi Malmö satsar särskilt
på hemlösheten
kvinnor an
samtexpected
utsatta
EU-medborgare och papperslösa genom att skjuta till medel för IOP (idéburet offentligt
part of
formal writing, used to organise longer prose.
partnerskap). Vi satsar också för att säkerställa att Malmö stad tar fortsatt ansvar för
ensamkommande unga som fyllt 18 år och att de ska få gå färdigt sin gymnasieutbildning. Vi
att
i socioekonomiskt utsatta bostadsområden med
W W Wverkar
. N O även
R T Hför
BO
Ufler
N Dungdomsfältarbetare
.CO
socionomutbildning som även ska erbjuda stöd och vägledning till föräldrar, anställs. Fi
Malmö skjuter även till medel inom IOP för projekt som ökar vuxennärvaron i socioekonomiskt
utsatta områden.

VISION
Individ- och familjeomsorgen ska ha förutsättningar att skapa
jämlika livschanser för stadens invånare
Malmö stad ska tillämpa myndighetsutövning fri från diskriminering
Malmö stad ska särskilt beakta barnrättsperspektivet för barn och
unga som är i behov av socialtjänstens insatser

Individ och familjeomsorg
Socialtjänsten har en central funktion som socialt skyddsnät men är lika mycket ett verktyg
för att skapa ett mer jämlikt och hållbart Malmö. Inom ramen för socialtjänstens uppdrag är
det särskilt viktigt att respektera individens frihet, integritet och självbestämmande.
Fokus inom socialt arbete ska ligga på stöttande insatser, snarare än kontroll och repression
samt på uppsökande verksamhet, råd och stöd samt behandling. Dessa insatser ska baseras
på högkvalitativa utredningar och välgrundade beslut.

I Malmö har socialtjänsten särskilda krav på sig att ta avsteg från stigmatiserande

21

North Bound

arbetsmetoder då staden har antagit Malmökommissionens slutrapport som uppmanar till
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att göra detta för att skapa ökad jämlikhet och hälsa bland alla stadens invånare. Därför
verkar Fi Malmö för att socialsekreterare inom individ- och familjeomsorgen får utbildning
och kontinuerlig fortbildning inom området mänskliga rättigheter, normkritik och antirasism.

According
to Wikipedia, a paragraph is a self-contained unit of a
Detta för att bättre kunna möta klienterna i deras behov och livssituation. Fi Malmö verkar
discourse
in writing dealing with a particular point or idea. A
även för att utsatta EU-medborgare och så kallade papperslösa skall ha samma möjligheter
att få ekonomiskt
bistånd
tillgång
stadens
välfärdsinstitutioner
som alla andra
som
paragraph
consists
ofoch
one
or till
more
sentences.
Though
not required
bor i Malmö.
by the syntax of any language, paragraphs are usually an expected
part of formal writing, used to organise longer prose.
Ekonomiskt bistånd
Fattigdomen i Sverige har en etnisk dimension - två tredjedelar av dem som under längre tid
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tar emot försörjningsstöd är födda utomlands och orsaken är oftast en diskriminerande
arbetsmarknad och det nationalekonomiska kravet på jämviktsarbetslöshet. Malmö Stads
delårsrapport visar att diskrimineringen på arbetsmarknaden ökar bland personer med
utomeuropeiskt ursprung, människor med normbrytande funktionsvariationer och individer
över 55 år. Många hamnar i långvarigt försörjningsstöd för att de saknar anställning, aldrig
kommer in på den svenska arbetsmarknaden eller inte får anställningar som sträcker sig så
länge att de kan kvalificera sig till försäkringssystem som sjukpenning och a-kassa, vilket gör
att endast försörjningsstöd kvarstår som alternativ.

I Malmö har vi en arbetslöshet som är dubbelt så hög som rikssnittet. Fi Malmö verkar för att
Malmö stad börjar med insatser på strukturell nivå för att bekämpa arbetslösheten istället
för att som idag lägga det på individnivå och hänvisa människor till ett liv i långvarig
ekonomiskt utsatt läge och socialt utanförskap bland annat på grund av en diskriminerande
arbetsmarknad. Vidare verkar Fi Malmö för att ingen sökande ska kunna nekas bistånd med
hänvisning till att de inte uppfyller socialtjänstens krav. Saknas medel till hyra, mat och
skäliga levnadsvillkor ska akut bistånd betalas ut utan krav på motprestation.

Utsatta EU-medborgare och papperslösa
Fi Malmö har sedan vi kommit in i kommunfullmäktige verkat för att utsatta EU-medborgare
och papperslösa ska ha samma rätt att ta del av de sociala välfärdssystemen som svenska
medborgare. Socialtjänstlagen är utformad så att de konventioner om mänskliga rättigheter
Sverige skrivit under kan säkerställas. Då mänskliga rättigheter gäller alla och
socialtjänstlagen omfattar alla som vistas i Sverige, oavsett medborgarskap ska såväl
papperslösa som utsatta EU-medborgare erbjudas mer än enbart akut nödhjälp. Fi Malmö
budgeterar för att papperslösa ska ha möjlighet att ansöka om stöd enligt socialtjänstlagen
och prövas på lika villkor som övriga kommuninvånare.
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Fi Malmö verkar för att Malmö stad blir fristad för papperslösa. Det innebär att vi verkar för
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papperslösas trygghet vid kontakt med välfärdsinstitutioner. Lokala myndigheter ska aldrig
ange papperslösa personer till Migrationsverket eller Polismyndigheten. Fi Malmö verkar för
att Malmö stad tar fram en policy som förtydligar att personal inte ska kunna tvingas uppge

According
to Wikipedia, a paragraph is a self-contained unit of a
information om gömda personers förhållanden till Polismyndigheten eller Migrationsverket.
discourse in writing dealing with a particular point or idea. A
paragraph consists of one or more sentences. Though not required
Barn och unga
by the syntax of any language, paragraphs are usually an expected
Fi Malmö gör särskilda satsningar för att öka jämlikheten för barn som växer upp i social och
part of
formal writing, used to organise longer prose.
ekonomisk utsatthet i Malmö. Trots att Barnkonventionen förpliktar Malmö stad att tillgodose
alla barns rätt till ett rimligt boende, utbildning, omsorg och skydd har till exempel antalet
barn i hemlöshet ökat i år, igen. Idag befinner sig över tusen barn i Malmö i hemlöshet,
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utöver detta växer 31 % av stadens barn upp i socioekonomisk utsatthet. Fi Malmö verkar för
att barnfamiljer som får ekonomiskt bistånd ska få höjt bistånd under sommarmånaderna
samt i samband med jullovet då barnen är hemma. Detta för att familjen ska klara av extra
utgifter för bland annat mat och meningsfulla aktiviteter. Fi Malmö verkar även för att
barnfamiljer som upprätthåller försörjningsstöd aldrig ska bli nekade försörjningsstöd med
hänvisning till att familjen inte levt upp till biståndskravet. Vid beslut skall barnets bästa
alltid beaktas.

Vidare vill Fi Malmö se att det införs en viljeriktning med nollvision som mål mot
hyresvräkningar i hushåll där det finns barn. Vi vill att socialtjänsten ska betala hyresskulder,
antingen i form av bistånd eller som lån med återbetalningsskyldighet om det finns
betalningsmöjlighet. Detta för att hindra att barnfamiljer med barn upp till 20 år vräks för
att familjen saknar ekonomiska förutsättningar att betala hyran. Vi budgeterar även för att
socialtjänsten tar fram rutiner som möjliggör för Malmö stad att gå in som borgenär
och/eller täcka depositionskostnad för barnfamiljer så att dessa kan hyra i andra hand.
Detta är ett sätt att skapa en mer hållbar vardag för de runt 475 barnfamiljer som idag
tvingas bo på nedgångna hotell och vandrarhem. En ohållbar, otrygg och kostsam insats,
som vi menar måste ses över.

Fi Malmö verkar för att all personal som kommer i kontakt med barn till papperslösa eller
gömda ska få tydliga direktiv om att aldrig uppge om barnen tar del av samhällsservicen
som de erbjuder. Fi Malmö verkar för att socialtjänsten i Malmö aldrig medverkar till att röja
var ett barn utan dokument befinner sig. Barnrättsperspektivet måste komma först i
bedömningen.

Den 1 juni 2017 trädde en ny lag i kraft för att möjliggöra för unga, främst ensamkommande,
att få uppehållstillstånd i Sverige för att avsluta sina gymnasiestudier. För att möjliggöra och
säkerställa detta i Malmö har Fi Malmö budgeterat för att Malmö stad övertar ansvaret för
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den unge efter att ungdomen fyllt 18 år eller fått åldern uppskriven för att säkerställa att
INTER
IOR DESIGN AND BUILDERS
studierna får avslutas och att överflyttning till Migrationsverkets boende inte sker. I de fall
ungdomen är placerad i boende utanför Malmö har Malmö stad fortfarande ansvaret för
personen och därmed ansvaret att säkerställa att studier kan ske utan avbrott där

According
to Wikipedia, a paragraph is a self-contained unit of a
ungdomen gjort sig hemmastadd och har sin nya anknytning. Detta skall framkomma tydligt i
discourse
in writing dealing with a particular point or idea. A
den samordnade individuella planen (SIP) för att främja framförhållning och förutsägbarhet.
paragraph consists of one or more sentences. Though not required
För att öka tryggheten bland barn och unga i de mest utsatta sociekonomiska
by the
syntax of any language, paragraphs are usually an expected
bostadsområdena verkar Fi Malmö även för att fler fältarbetare med socionomutbildning
part of
formal writing, used to organise longer prose.
anställs. Dessa ska vara brobyggare för såväl barn som vuxna samt erbjuda stödjande och
rådgivande insatser. Vi avsätter även en pott för barns och ungas samt föräldrars
organisering i socioekonomiskt utsatta bostadsområden. Syftet är att hitta lösningar som
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främjar tryggheten och att öka närvaron av vuxna i dessa bostadsområden. Här tänker vi oss
ett samarbete inom ramen för idéburen sektor.

Hemlösheten
Hemlösheten i Malmö stad har ökat på grund av strukturell bostadsbrist. Långsiktigt kräver
detta att vi trappar upp byggtakten på billiga hyresrätter av god kvalité. På grund av den
strukturella hemlösheten syns idag ett skifte i klientelet som vänder sig till socialtjänsten för
att få hjälp med boendet. Idag har ytterst få av de som befinner sig i hemlöshet den sociala
problematik som socialtjänstens insatser fortfarande utgår från. Fi Malmö ser att det finns
ett behov av att utöka servicen staden erbjuder människor som befinner sig i hemlöshet.
Idag arbetar socialtjänsten enbart med att ge information om hur en söker bostad, en lista
på hyresvärdar samt en dator på socialkontorets boendeenhet som en kan använda för att
söka bostad. Fi Malmö verkar för att Malmö Stad skall ta fram riktlinjer för hur socialtjänsten
skall gå tillväga för att agera borgenär vid andrahandskontrakt och/eller bistå med lån för
deposition, något som kan vara avgörande för att få ett eget boende. Idag saknas den
möjligheten. Fi Malmö budgeterar också för en utökning av antalet sovplatser för kvinnor i
hemlöshet, ingen kvinna skall förpassas till en parkbänk eller trappuppgång på grund av
platsbrist i härbärge. Vi har även avsatt medel för att utöka antal sovplatser i härbärgen,
detta dels för att säkerställa att ingen nödställd ställs på gatan och dels för att öka
möjligheterna för utsatta EU-medborgare att få en sovplats i stadens härbärgen, året runt.
Fi Malmö verkar för att Malmö Stad inkluderar socialt utsatta EU-medborgares hemlöshet i
sitt arbete mot hemlöshet, som är en grundläggande mänsklig rättighet vi åtagit oss att
förverkliga. Vidare vill Fi Malmö att utsatta EU-medborgare ska införas i Malmö Stads
statistik kring hemlöshet. Vi ser även ett absolut behov av att kommunen samarbetar med
polisen vid eventuell avhysning av utsatta EU-medborgare från tillfälliga sovplatser, detta
för att garantera att avhysningen sker med anvisning om vart de berörda kan vända sig
för säkra sovplatser.
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för att samarbetet med den idéburna sektorn fortsätter att utvecklas och
att Malmö stad i sin handlingsplan inkluderar en utvärdering av de tjänster som köpts upp av
externa aktörer. Samverkan med regionen behöver också fördjupas, inte minst inom

According
to Wikipedia,
a paragraph
a self-contained
unitoch
of a
beroendevården
där Fi Malmö verkar
för att den i sinis
utformning
ska utgå från forskning
beprövad erfarenhet. Inför 2018 finns statligt riktade bidrag att söka för att stödja idéburen
discourse
in writing dealing with a particular point or idea. A
sektor att motverka hemlöshet bland unga. Satsningen är särskilt framtagen för
paragraph consists of one or more sentences. Though not required
ensamkommande över 18 år som omfattas av den så kallade gymnasielagen. Fi Malmö vill
by the
syntax of any language, paragraphs are usually an expected
som ett led i satsningarna för att stärka unga asylsökandes rättigheter och möjligheter att
part of
formal
writing,
used to
longer
prose.
Malmö
stad ansöker
och samarbetar
medorganise
den ideella sektorn
kring detta.
Inom ramen för
den ideburna sektorn verkar Fi Malmö för att införa en pott där föreningar och
organisationer som arbetar med utsatta och hemlösa EU-medborgare och papperslösa, kan
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verksamhet.
Feministiskt Initiativ vill ge kommunstyrelsen i uppdrag

ATT
ta fram viljeriktining med nollvision av vräkningar där barn ingår i
hushållet
försörjningsstödet ska utökas under sommarmånaderna och jullovet
för barnfamiljer
socialtjänsten tar fram arbetssätt för att gå in som borgenär, med
möjlighet att låna till deposition för barnfamiljer
utökat ansvar tas för ensamkommande unga i asylprocessen samt
de som fått uppehållstillstånd tills fyllda 21 år
policy om att ingen personal ska kunna tvingas uppge information
om gömda personers förhållanden till Polismyndigheten eller
Migrationsverket
inrätta en egen pott där föreningar och organisationer som arbetar
med utsatta, hemlösa EU-medborgare och papperslösa, kan söka
medel för sin verksamhet
Malmö stad i sina insatser mot hemlöshet inkluderar socialt utsatta
EU-medborgares hemlöshet i sitt arbete
ökat stöd ges för arbete mot hemlöshet
utöka fler sovplatser till kvinnor i hemlöshet
öka fältarbetare som arbetar med unga
ge stöd till barn, unga och föräldrar i socioekonomiskt utsatta
områden att organisera sig
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VÅRD

Malmö stad har den lägsta habiliteringsersättningen i hela Skåne, på 4 kronor om dagen. Fi
According
to Wikipedia, a paragraph is a self-contained unit of a
Malmö har skjutit till medel för att höja ersättningen med 100 procent. Vi satsar även på
discourse in writing dealing with a particular point or idea. A
ökad personal inom ramen för LSS (lagen om särskilt stöd och service till vissa
paragraph
consists of one or more sentences. Though not required
funktionshindrade). Vi ökar också personaltätheten inom äldreomsorgen, skjuter till medel
by the
of any language,
paragraphs
aretidusually
an expected
för syntax
att utreda möjligheten
för äldrekooperativ
och för att frigöra
för hemtjänstens
personal så att de får mer tid över för meningsfulla aktiviteter med de äldre. Vi skjuter även
part of
formal writing, used to organise longer prose.
till medel till de beroendeförebyggande arbetet bland unga.
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VISION
Malmö stad ska garantera att alla insatser som sker enligt LSS utgår
från individens önskemål och behov
Malmö stad ska aktivt arbeta förebyggande med barn och unga
inom området beroende
Malmö stad ska använda sig av icke- stigmatiserande metoder inom
beroendevården
Malmö stads äldre ska erbjudas boendeformer som möter deras
behov

LSS-stöd och boende
All verksamhet enligt LSS ska grundas på respekt för den enskildes självbestämmande och
integritet. Den enskilde ska ha största möjliga inflytande och medbestämmande över stöd
som ges. Malmö stad har haft svårt att tillgodose invånare med rätt till boende inom ramen
för LSS (lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade) med respekt för den
enskildes behov. Det här ser Fi Malmö allvarligt på. Målet med verksamheter enligt LSS är
att skapa jämlika levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet och att tillförsäkra
människor med normbrytande funktionsvariationer möjlighet att leva som andra. Tillgång till
boenden som möter invånarnas behov och önskemål är därför en prioriterad fråga. Insatser
för vuxna ska utgå från de behov som den enskilde upplever behöver tillgodoses för att hen
ska kunna leva ett så självständigt och oberoende liv som möjligt. Vad gäller barn och
ungdomar ska LSS erbjuda dem förutsättningar för såväl fysisk som psykisk utveckling och
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uppväxtvillkor som betraktas som goda för alla barn och ungdomar. För att möjliggöra detta
INTER
IOR DESIGN AND BUILDERS
budgeterar Fi Malmö så att fler personer anställs inom LSS och för att den kommunala
aktivitetsersättningen höjs med 100 procent.

According to Wikipedia, a paragraph is a self-contained unit of a
Äldreomsorgen
discourse
in writing dealing with a particular point or idea. A
Äldre är en
grupp som utsätts
för diskriminering
är nästintill osynliggjord.
Fi Malmö
paragraph
consists
of one
or more som
sentences.
ThoughFörnot
required
är det viktigt att våra äldres rätt till personcentrerat bemötande, bedömning och
by the syntax of any language, paragraphs are usually an expected
omvårdnadsinsats infrias. Sverige har ett väl utbyggt välfärdssystem men gruppen äldres
part of
formal writing, used to organise longer prose.
behov får alltför ofta stå tillbaka. Det är viktigt att säkerställa att det som byggts upp inte
förfaller.
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äldre behöver en ofta förändra sitt boende, det kan vara behov av en mindre
bostad som inte innebär så mycket skötsel eller att behöva en bostad som det är lätt att ta
sig till och från. Möjligheten att enkelt kunna ha personlig och regelbunden kontakt med
vänner och bekanta är viktig, i synnerhet för änkor och änklingar. Äldrekooperativ kan därför
för många vara en passande lösning för boende på äldre dagar då man tillsammans med
andra äger och bestämmer över sitt boende. För att starta ett äldrekooperativ krävs ett
samarbete med kommunen, då det är kommunen som är ansvarig för äldreomsorgen. Om
kommunen inte är positivt inställd till bildandet av äldrekooperativet är det tyvärr mycket
svårare att starta verksamheten. Fi Malmö menar att det ligger i kommunens intresse att
äldrekooperativ bildas. Dels ligger Malmö Stad efter i arbetet med att säkerställa
äldreomsorgen för den stora grupp 50-talister som nu går, eller precis har gått, i pension.
Dessutom bör kommunen också uppmuntra boendeformer som innebär att de äldre får
större möjlighet att påverka sin vardag. Utöver att bidra praktiskt till uppkomsten av
äldrekooperativ bör Malmö stad även bidra till finansieringen, exempelvis genom att gå in
som borgenär vid bildandet av äldrekooperativ. Fi Malmö har som ett första steg för ett
möjliggörande av detta valt att budgetera för att en utredning görs för hur
förutsättningarna att starta äldrekooperativ ser ut i Malmö och hur intresset ser ut hos
Malmös äldre befolkning.

Nedskärningarna i äldreomsorgen synliggör hur jämställdheten utmanas. En underfinansierad
äldreomsorg är ett stort jämställdhetsproblem. Detta då det slår mot tre kvinnodominerade
grupper: de som jobbar inom äldreomsorgen, äldre kvinnor som ofta är beroende av
omsorgen för att klara sin dagliga livsföring och för anhöriga som får ta över ansvaret när
de offentliga insatserna inte räcker till. I den sistnämnda gruppen vill Fi Malmö lyfta gruppen
kvinnor med utomeuropeisk bakgrund som utsätts för större påfrestningar då äldre personer
med utländsk, och framför allt utomeuropeisk bakgrund, mer sällan får offentlig vård och
omsorg i jämförelse med äldre som är födda och uppvuxna i Sverige. Forskning inom
området visar att avsaknad av information och språksvårigheter många gånger står i vägen
för offentlig omsorg för äldre med utländsk bakgrund.
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Detta innebär att anhöriga, även här oftast kvinnorna, axlar ansvaret för att ta hand om sina

INTER
I O RDetta
D E innebär
S I G N ytterligare
AND BU
I L D E R Sdå utlandsfödda som har hand om sina äldre
äldre.
utmaningar
också i större utsträckning saknar förankring på arbetsmarknaden. De får även mer sällan
hjälp och avlastning via den offentliga omsorgen vilket ytterligare försvårar möjligheterna

att fortsätta
som vanligt. a
Socialstyrelsen
har tidigare
konstaterat att
According
to jobba
Wikipedia,
paragraph
is a self-contained
unit of a
anhöriganställning använts som en särlösning som framför allt riktats till äldre invandrare
discourse in writing dealing with a particular point or idea. A
som är födda utanför Europa.
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offörany
language,
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areäldre
usually
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Fi Malmö
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att Malmö
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med utomnordiskt
bakgrund
ansöker
om bistånd
och attto
Nämnden
för hälsa,
vård och prose.
omsorg ges i uppdrag
part of
formal
writing,
used
organise
longer
att höja kompetensen bland personal inom äldreomsorgen i frågor om antirasism, normkritik,
bemötande och förhållningssätt. Fi Malmö vill även frigöra mer tid för personal inom
deD
kan
lägga tid på meningsfulla aktiviteter utifrån brukarens önskemål
W W Whemtjänsten,
. N O R T H BsåOatt
UN
.CO
och behov. Vi vill därför uppdra åt nämnden att utreda möjligheten att upphandla tjänst där
mat beställs online och levereras hem till brukaren.

Beroendevård
Fi Malmö verkar för att beroendevården i Malmö stad utformas så att Malmö stad utgår från
mänskliga rättigheter och principen att skador ska minimeras snarare än att svaga och
utsatta människor ska bestraffas för sina problem. Fi Malmö verkar för att förebyggande
arbete, vård och behandling samt arbete för att minska skador prioriteras, utifrån forskning
och beprövade metoder.

Fi Malmö verkar för att Malmö stad överger den stigmatiserande benämningen
”missbruksvård” till fördel för begreppet ”beroendevård”. Detta i enlighet med
Malmökommissionens slutrapport som uppmanar Malmö Stad att överge stigmatiserande
metoder. Att vidhålla vid begreppet är att försätta personer med beroendeproblematik,
oavsett om det är alkohol, tobak, läkemedel eller andra droger som brukas, för
onödigt lidande på grund av den medföljande sociala stigmatiseringen. En väl utbyggd
generell välfärd och en effektiv politik för minskad arbetslöshet, ökad jämställdhet
och utjämnande av de ekonomiska klyftorna är bland de viktigaste komponenterna för att
effektivt motverka och minska problematiskt bruk och beroende av såväl alkohol, tobak,
läkemedel och andra droger. De direkta insatserna för att förebygga beroendeproblematik
omfattar utbildningsinsatser inom bland annat skolan och utveckling av metoder inom
primärvården för tidig upptäckt av problematiskt bruk.

Trots att vi i dag vet vikten av de direkta insatserna för att förebygga beroendeproblematik vilket omfattar utbildningsinsatser inom bland annat skolan för tidig upptäckt av
problematiskt bruk saknar Maria Ungdom, vars verksamhet riktar sig till unga med
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beroendeproblematik, i nuläget resurser för att bedriva uppsökande och förebyggande
INTER
IOR DESIGN AND BUILDERS
arbete. Personalbrist hindrar dem från att ta emot alla de nya klienter som brukar vända sig
till dem i samband med dessa informations- och utbildningskampanjer. Kvinnor med
beroendeproblematik är en förbisedd grupp som ofta utsätts för våld och ska därför kunna

According
to Wikipedia, a paragraph is a self-contained unit of a
få behandling i könsseparerade grupper. Kvinnojourer och resursjourer bör erhålla särskild
discourse
in för
writing
dealing
with a particular point or idea. A
kompetens
att ta emot
denna grupp.
paragraph consists of one or more sentences. Though not required
Feministiskt Initiativ vill ge kommunstyrelsen i uppdrag
by the
syntax of any language, paragraphs are usually an expected
part of formal writing, used to organise longer prose.
WWW.NORTHBOUND.CO

ATT

utreda förutsättningarna för äldrekooperativ
tillhandahålla arbetskläder till funktionsstödsnämnden
uppdra åt nämnden att undersöka möjligheten att köpa mat online för
att frigöra tid hos vårdpersonal med den äldre
utveckla insatser så att fler äldre med utomnordisk bakgrund ansöker om
äldreomsorg
höja aktivitetsersättningen med 100%
öka personal inom LSS
överge den stigmatiserande ”missbruksvård” till förmån för begreppet
”beroendevård”
kvinnor med beroendeproblematik ska erbjudas vård i könsseparerade
grupper
beroendevården får ökat anslag för att bedriva ett effektivt
förebyggande arbete bland stadens barn och unga
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According to Wikipedia, a paragraph is a self-contained unit of a
discourse in writing dealing with a particular point or idea. A
paragraph consists of one or more sentences. Though not required
N syntax
Ä R I of
N any
GS
L I V paragraphs are usually an expected
by the
language,
Fi Malmö verkar för att en helhetssyn tillämpas politiskt när det kommer till insatser som rör
part of
formal writing, used to organise longer prose.
arbete och sysselsättning. Som ett led i att förnya och uppdatera arbetsmarknadspolitiken

utifrån en feministisk syn på arbete verkar Fi Malmö för en generell arbetstidsförkortning till

W W Wsex
. Ntimmars
O R T Harbetsdag
B O U N Ddär
. C vi
O börjar med flera pilotprojekt inom äldreomsorgen och
förskolan. I vår budget satsar vi även på att tröskeln för att starta ett eget företag sänks och
att en större del av Malmö ska kunna ta del av vår växande teknik och startup-scen. Fi
Malmö satsar även på att ett pilotprojekt för basinkomst inrättas och att ekonomisk
kompensation för karensdagen betalas ut inom förskolan.

VISION
Malmö stad ska vara en attraktiv arbetsköpare som värnar om sina
anställdas hälsa, välbefinnande och utveckling
Malmö ska ha aktiva åtgärder mot diskrimineringen på
arbetsmarknaden
Malmö stad ska arbeta för en bred representation inom alla
yrkeskategorier

Att arbeta för att leva
Fi Malmö ser att en arbetstidsförkortning där fler kan gå in och dela på jobben - för
folkhälsans, jämställdhetens och klimatets skull - är vägen att gå framtiden till mötes. Sex
timmars arbetsdag ger tid för livet. Förutom att det möjliggör återhämtning, förebygger
stress och sjukdomar, ger även en minskad arbetstid större möjlighet till en jämställd
fördelning av det obetalda hemarbetet och ett ökat samhällsengagemang. Fi Malmö ser
också sex timmars arbetsdag som en direkt nödvändig åtgärd för att minska arbetslöshet i
en tid där allt fler arbeten automatiseras och kommer fortsätta att göras så i en allt högre
takt även i framtiden. Fi Malmö har i satsningarna på arbetstidsförkortning i årets
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skuggbudget valt att fokusera på två kvinnodominerade, lågavlönade sektorer där

INTER
IOR DESIGN AND BUILDERS
sjukskrivningarna är höga - förskolan och äldreomsorgen. Vi efterfrågar pilotprojekt på tre
förskolor och tre äldreboenden och är övertygade om att de positiva resultaten av projekten
ger nog med underlag för Malmö stad att göra en generell satsning på sex timmars

According
to
Wikipedia,
a paragraph
is kunde
a self-contained
unit of a
arbetsdag
i framtiden.
Vid liknande
projekt i Göteborg
en se att sjuktalen minskade
och gick emot den trend som vi tyvärr ser i den övergripande statistiken redan efter ett år,
discourse
in writing dealing with a particular point or idea. A
både när det gällde korttids- som långtidsfrånvaro. Om resultaten blir liknande i Malmö
paragraph consists of one or more sentences. Though not required
betyder det att vi skulle spara såväl på människors psykiska och fysiska hälsa som deras, och
by the
syntax of any language, paragraphs are usually an expected
Malmös, ekonomi.
part of formal writing, used to organise longer prose.
Malmö stad som en attraktiv arbetsköpare
Malmö
enD
tillgänglig
arbetsmarknad fri från diskriminering och en aktiv politik
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för jämställda löner. Namn, kön eller utseende ska aldrig avgöra möjligheten att få arbete,
eller lönenivån. Det är viktigt att synliggöra den strukturella rasism som förhindrar de
kompetenser som finns bland invånarna i vår stad från att komma oss alla till god nytta. Vi
vill att Malmö stads verksamhetschefer som ansvar att driva icke-diskrimineringsarbetet
framåt i sin verksamhet ges förutsättningar att verkligen bedriva detta arbete. Orimliga
besparingskrav är en bromskloss i icke-diskrimineringsarbe, då verksamheter sannolikt
kommer att bortprioritera arbetet kring icke-diskriminering och mänskliga rättigheter om
personalomsättningen är hög, arbetsmiljön haltar eller sjukfrånvaron skjuter i höjden till följd
av besparingskrav. Fi Malmö ser behov av att Malmö stad tar ett helhetsgrepp och tar in hur
till exempel en dålig arbetsmiljö eftersätter ett aktivt icke-diskrimineringsarbete.

I Fi Malmös budget gör vi särskilda satsningar i de kommunala kvinnodominerade
omsorgsyrkena, där vi ser hög arbetsbelastning, dåliga arbetsförhållanden och högst andel
sjukskrivningar. Bland satsningarna vi gör för att Malmö Stad ska bli en bättre, mer attraktiva
arbetsköpare och förbättra arbetsmiljön för sina anställda ingår att minska barngrupperna
inom förskola och förstärka med omsorgspersonal i desamma. Det saknas förskollärare i hela
Malmö stad och förutom våra satsningar på sex timmars arbetsdag och högre
personaltäthet inom förskolan ser vi ekonomisk kompensation för karensdagen som ett sätt
att få nyexaminerade studenter att välja Malmö, istället för kranskommunerna, och inte minst
den kommunala förskolan. Vi i Fi Malmö vill alltså som ett första steg införa ekonomisk
kompensation för karensdagen inom förskolan men ser också att en satsning på arbetskläder
för förskollärare och övrig personal i förskolan är en nödvändig åtgärd i framtiden. Vi ser det
även som en nödvändighet att ta in okvalificerad omsorgspersonal till förskolan för att
åtgärda den akuta personalbristen. Vårt förslag är att det högst är en okvalificerad
personal per förskollärare och minst två barnskötare. Omsorgspersonal inom förskolan ska
fortlöpande ges möjlighet till fortbildning till barnskötare. Fi Malmö skjuter även till medel för
att påbörja processen med att slopa delade turer, en satsning som fått stå tillbaka allt för
länge.
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Malmö stad som en attraktiv arbetsköpare
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Utvecklingen av teknik i allmänhet och artificiell intelligens i synnerhet går i raketfart och
Stiftelsen för strategisk forskning har kommit fram med en studie som visar att vartannat
jobb kommer vara automatiserat inom tjugo år som ett resultat av den snabba utvecklingen.
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W W WMalmös
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. C Ostartupscen
I Malmö har vi fantastiska möjligheter att skapa jobb för framtiden. Malmö ligger i det mest
Universitetstäta området i Europa, halva befolkningen är under 35 år och vi har världens
fjärde bästa representation av olika nationaliteter. Men det finns också utmaningar.
Techsektorn, ett av de område som Malmö är riktigt bra på, är fortfarande hopplöst
mansdominerad i Sverige och så också i Malmö. Andelen kvinnor som jobbar i branschen har
länge stått still på runt 30 procent och över 90 procent av de svenska riskkapitalbolagens
investeringar i techsektorn görs i bolag med manliga grundare. Andelen kvinnliga chefer i
techsektorn har på tio år bara ökat från 25 till 28 procent. Det är av yttersta vikt att vi får in
fler kvinnor i techbranschen. Framtidens innovationer utvecklas nu och om det endast är en
homogen grupp av främst vita män som utvecklar den teknik och innovation som vi alla
kommer att vara beroende av i framtiden kommer detta ta sig uttryck i att
underrepresenterade gruppers behov blir osynliggjorda och inte tagna i beaktning. Detta
leder i sin tur till att vi fortsätter att skapa ett samhälle av män, för män. Feministiskt initiativ
vill därför sänka tröskeln för att ta sig in i den “techbubbla” som idag finns i Malmö. STPLN
finns för den Malmöbo som vill producera kulturella evenemang eller experimentera med
projektdesign, men inget liknande avgiftsfritt ställe finns för den som precis börjat utveckla
nästa VR-upplevelse som inte är ett skjutspel, en pacemaker med artificiell intelligens eller
Malmös egena kryptovaluta. Fi Malmö satsar därför i skuggbudgeten för 2018 på att tio
platser på MINC (Malmö Stads inkubator för startups) ska vara öronmärkta för tidiga
techstartups som är helt avgiftsfria, platserna ska främst gå till företag med grundare som
tillhör de grupper som idag är underrepresenterade i Malmös tekniksektor. Vi vill också ge
ett ökat stöd till MINC som ska gå till att anställa en person med ansvar för representation ur
ett intersektionellt perspektiv. Detta innebär ett aktivt arbete med att nå ut till de grupper
som är underrepresenterade i techbranschen, att coacha företag och att nå ut med MINC’s
verksamhet till de grupper som i lägre utsträckning finns representerade i verksamheten och
på de evenemang som anordnas. Denna person skulle även arbeta med Acceleratorn Fast
Track Malmö, som i år blev utsedd till Sveriges bästa accelerator, för att genom uppsökande
verksamhet och medveten medial strategi som riktar sig till underrepresenterade grupper,
säkerställa en bred representation i de antagna företagen.
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Pilotprojekt

Basinkomst innebär att invånare ges en ekonomisk grundtrygghet utan krav på
motprestation. Basinkomst kräver att vi tar ett ställningstagande kring hur vi organiserar

samhället.
Vilka
värden vi vill premiera
och vilken människosyn
som ska få dominera.
Priset of a
According
to
Wikipedia,
a paragraph
is a self-contained
unit
för ständig tillväxt och arbetslinjen ser vi idag bland annat genom att arbetsrelaterade
discourse
in writing dealing with a particular point or idea. A
sjukskrivningar ökar, främst på grund av psykisk ohälsa och främst bland kvinnor. Dagens
paragraph
consists of one or more sentences. Though not required
socialförsäkringssystem fungerar så länge du kan vara en del av den ordinarie arbetskraften.
by the
syntax of any language, paragraphs are usually an expected
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Malmö är en stad som genomgått en stor omvandling de senaste decennierna. Staden har
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O UenNindustriell
D . C O arbetarstad till en informations- och kunskapsstad med eget
från
vara
universitet. Idag är Malmö en stad som bland annat är känd för sina teknologiska
innovationer. Det finns mycket positivt med utvecklingen men vi ser även baksidan av myntet
- en stad med ett av landets högsta andel arbetslöshet på hela 15%. Staden har även
kostnader för ekonomiskt bistånd som brukar ligga runt en miljard kronor. Som ett led i att få
ner kostnaderna för bland annat ekonomiskt bistånd, frångå stigmatiserande arbetsmetoder
och verka för socialt arbete med fokus på stöd snarare än kontroll och repressiva inslag vill
Fi Malmö att Malmö Stad implementerar och utvärderar ett pilotprojekt för basinkomst. Fi
Malmö budgeterar för ett pilotprojekt på ett år, där vi erbjuder 100 invånare att ansöka om
de vill vara en del av projektet. Beloppet vi budgeterat för ligger på samma nivå som
dagens a-kassa, 13.000 kronor i månaden. Målet är att ha ett utvärderingsunderlag då vi
inom en snar framtid kommer behöva hitta nya sätt att organisera oss
arbetsmarknadspolitiskt på, Fi Malmö vill att Malmö stad här ska gå i bräschen.

Feministiskt Initiativ vill ge kommunstyrelsen i uppdrag

ATT
Malmö stad startar ett pilotprojekt för Basinkomst
öka stödet till MINC
införa pilotprojekt för 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen och
de tre förskolor med högst sjukfrånvaro
Malmö stad verkar för att anställda inom kommunal förskola får
ekonomisk kompensation motsvarande karensdag för första sjukdagen
fasa ut delade turer inom vård och omsorg
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Malmö ska vara en stad med ett rikt kulturliv. Det ska vara möjligt för professionella
kulturutövare att försörja sig och verka fritt i Malmö, vilket möjliggörs av Fi Malmös

According
to Wikipedia, a paragraph is a self-contained unit of a
satsningar på ökat kulturstöd samt en oberoende kommitté för fördelning av kulturstödet.
discourse
in writing
dealing
with
a particular
point
oravidea. A
Det offentliga
rummet utgör
en möjlighet
för alla
stadens invånare
att få del
kulturyttringar.
Konst skaof
därför
ersätta
reklam på
offentliga platser
i staden. Fi not
Malmörequired
paragraph
consists
one
or more
sentences.
Though
skjuter även till medel för att öka barns och ungas möjligheter att vara aktiva skapare av
by the
syntax of any language, paragraphs are usually an expected
kultur, genom satsningar både i och utanför skolan.
part of formal writing, used to organise longer prose.
WWW.NORTHBOUND.CO

VISION
Malmö ska vara en stad där alla medborgare får ta del av
kulturlivet oavsett ekonomiskt, socialt eller kulturellt kapital
Malmö ska vara en stad som stöttar medborgarnas egna initiativ
till att skapa och ta del av kultur, nöjen och samarbeten
Malmö ska flytta uppdraget att fördela kulturstödet från
sina politiker till en oberoende kommité av konstnärer,
kulturkonsulenter och andra kvalificerade

Kultur för alla
Kultur är en viktig del i ett levande demokratiskt samhälle. Kultur skapar mötesplatser och är
en förutsättning för mångfald och social sammanhållning. Olika berättelser och
erfarenheter synliggörs genom konstnärliga uttryck, vilket skapar möjligheter till
identifikation och självreflektion. Dessutom är konsten i bred bemärkelse ett verktyg som
behövs för att ifrågasätta, göra motstånd, begrunda, kritisera och förändra samhällets
gränser och normer, inte bara för skaparen utan även för mottagaren.

Stora reklaminslag utgör idag dessvärre en påträngande del av gatubilden, trots att
reklamen ger mycket små intäkter i kommunbudgeten. Fi Malmö satsar därför i årets
skuggbudget på att det offentliga rummet ska vara helt fritt från reklam. Där reklamen
försvinner görs istället utrymme för konst. När de reklamavtal Malmö Stad har idag löper ut
ska inga nya avtal ingås.
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Tyvärr medför ett rikt och växande kulturliv hård konkurrens mellan de kulturföreningar och
INTER
IOR DESIGN AND BUILDERS
professionella utövare som söker stöd av staden. Förverkligandet av konstnärliga idéer och
projekt får inte vara beroende av att locka till sig kommersiell finansiering då krav på
ekonomisk vinning riskerar att skapa en likriktning av de konstnärliga uttrycken. Vi måste med

According
to Wikipedia, a paragraph is a self-contained unit of a
stor tydlighet värna det fria, oberoende konstnärliga skapandet, som utgör kärnan i kulturella
discourse
in writing
dealing
a particular
point
or idea.
A
verksamheter.
Malmö Stads
kulturstödwith
måste vara
partipolitiskt och
kommersiellt
oberoende.
Yrkesverksamma
inom kulturens
kunna försörja sig
och erhållanot
en social
paragraph
consists
of oneallaorområden
moreskasentences.
Though
required
trygghet genom sitt arbete. Fi Malmö budgeterar därför i år på att det totala
by the syntax of any language, paragraphs are usually an expected
kulturstödsbeloppet höjs, ett produktionsstöd införs och en oberoende kommitté för
part of
formal writing, used to organise longer prose.
fördelning av stödet tillsättas.
mötesplatser
W W WFler
.NOR
T H B O U N D . C Oför

barn och unga

Fi Malmö har avsatt medel dels för att öka antalet mötesplatser för barn och unga men
också för att befintliga mötesplatser ska främja ungas organiseringen utifrån ett
jämlikhetperspektiv där antirasism, normkritik och jämställdhet utgör grunden. Fi Malmö
uppdrar även åt nämnden att ta fram en policy där det tydligt framgår att fritidsgårdars och
mötesplatsers verksamhet och aktiviteter skall utformas utifrån ett intersektionellt perspektiv.
Dessutom ser Fi Malmö vikten av att barn och unga i alla delar av Malmö får möjlighet att
uttrycka sig konstnärligt på så många olika sätt som möjligt. Därför vill vi utöka El Sistema,
som hittills har varit en stor framgång i Malmö, samt Malmö Stads dans i skola-verksamhet.
Kulturämnena ska ses som en viktig del av elevernas utbildning och därför vara avgiftsfri och
ske inom ramen för hela skoldagen.

Feministiskt Initiativ vill ge kommunstyrelsen i uppdrag

ATT
öka kulturstödet och införa produktionsstöd
konst ska ges företräde framför reklam i offentliga rum
tillsätta en oberoende kommitté som fördelar kulturstödet
utöka mötesplatser för unga och öka jämlikhetssatsningar i befintliga
införa El sistema på fler skolor
införa Dans i skolan på fler skolor
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According to Wikipedia, a paragraph is a self-contained unit of a
discourse in writing dealing with a particular point or idea. A
paragraph
of Ione
or more sentences. Though not required
U T Bconsists
ILDN
NG
by the syntax of any language, paragraphs are usually an expected
Förskolan och skolan ska vara trygga platser för alla. Fi Malmö skjuter till medel för att
part of
formal writing, used to organise longer prose.
minska barngruppernas storlek och öka personaltätheten i både förskolan och grundskolan.
Dessutom satsar Fi Malmö på kompetensutveckling i form av ickevåldsutbildning för
på flera skolor, som särskilt brustit i sitt
W W Wskolpersonal
. N O R T H samt
B O Udiskrimineringsombud
ND.CO

trygghetsarbete. Fi Malmö skjuter också till medel för ökade öppettider på OB-fritidshem.

VISION
Skolan ska i ökad omfattning kompensera för elevers olika
förutsättningar på såväl elevnivå som skolnivå.
Alla elever i Malmö stads grundskolor ska få kontinuerlig
undervisning i kulturämnen, utöver grundskolans timplan.
Att Malmö stad tar ansvar för samtliga barn och unga som bor i
staden genom att inkludera friskolor i satsningar som ämnar att öka
hälsa, jämlikhet och delaktighet.

Modersmål och språkutveckling
I Malmö talas 177 olika språk. Det är en rikedom som staden bör ta till vara på. För att barn
ska utvecklas och tillgodogöra sig utbildning på bästa sätt behöver de få tillgång till sitt
modersmål såväl som till svenska språket redan från tidig ålder. Därför gör Fi Malmö en
satsning på att utvärdera modersmålsundervisningen i förskolan. I såväl förskolan som
grundskolan behövs modersmålslärare samt förskole-, grund- och ämneslärare med
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språkkompetens. Möjligheten för eleverna att möta och utveckla färdighet i konstnärliga

INTER
IOR DESIGN AND BUILDERS
uttryck är också av yttersta vikt, både genom kompetenta kulturämneslärare och besök från
kulturarbetare. Därför skjuter Fi Malmö till medel för att utöka El Sistema och dans i skolan.
Alla barn har rätt till alla sina språk.

According to Wikipedia, a paragraph is a self-contained unit of a
discourse
in writing dealing with a particular point or idea. A
Förskolan
Trygghet är
en förutsättning
för utveckling
och lärande.
Små barn Though
behöver omsorg
och
varje
paragraph
consists
of one
or more
sentences.
not
required
enskilt barn har sina speciella behov. Detta måste vara utgångspunkten i skapandet av en
by the
syntax of any language, paragraphs are usually an expected
förskola som är rolig, trygg och lärorik för alla. Fi Malmö satsar därför på att Malmö Stad ska
part of
formal writing, used to organise longer prose.
få ökat stöd för att möjliggöra att Skolverkets riktlinjer för gruppstorlek i förskolan efterföljs
och vidta kraftfulla åtgärder för att öka personaltätheten i allmänhet och andelen utbildade
förskollärare i synnerhet. Alla barn har rätt till en trygg förskola med kompetenta vuxna.

WWW.NORTHBOUND.CO

Grundskolan och gymnasieskolan
Också i grundskolan och gymnasieskolan behövs ett utökat trygghetsarbete. Vid
Skolinspektionens översyn av Malmö Stads skolor är det just tryggheten som brister. Därför
gör Fi Malmö en satsning på fler vuxna och förbättrad kompetens. Enligt Skolverket är
normkritisk pedagogik en nyckel i arbetet mot mobbning, trakasserier och diskriminering i
skolan. För att skolan ska bli en trygg plats för alla behöver lärare och övrig skolpersonal
löpande fortbildning i normkritik och ickevåld. På sikt behöver varje skola en
diskrimineringsombudsperson, som kan ta tillvara elevernas intressen och föra deras talan i
diskrimineringsärenden och därför satsar Fi Malmö i årets skuggbudget, som ett första steg,
på att införa en diskrimineringsombudsperson på tjugo av Malmös skolor. Alla elever har rätt
till en vardag fri från våld och diskriminering.

Idag går gränsen för att få ett busskort när du går i gymnasiet på 6 kilometer, det innebär
att det finns barn idag som går i nästan en timme till skolan för att det i hushållet varken
finns pengar till busskort eller cykel. Det tycker vi i Fi Malmö är orimligt och satsar därför,
förutom cykelabonnemang, på att denna gräns istället sänks till tre kilometer.

Till sist måste öppettiderna för OB-fritidshemmet utökas. Föräldrar som arbetar kväll och
natt ska kunna känna sig trygga med att överlämna sina barn till personalen på
fritidshemmet och utan stress kunna hämta dem när arbetsnatten är slut. Fi Malmö
budgeterar därför för att utöka OB-fritidshemmets öppettider till nätter och helger.

Grundskolan och gymnasieskolan
Trots att vi i Sverige har skolplikt står s.k papperslösa barn, gömda barn och barn till utsatta
EU-medborgare utan garanterad skolplats, då kommuner agerar olika i denna fråga. Fi
Malmö verkar för att skolplikten ska vidgas för att omfatta alla barn som uppehåller sig i
staden.
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Där
det
INTER
I Obarn
R Dhar
E Smöjlighet
I G N Aatt
N DgåBi skolan
U I L Där
ER
S idag ingen självklarhet att de garanteras en
trygg skolväg eller vistelse i skolan. Fi Malmö verkar för att rutiner tas fram för att förhindra
att barn blir eftersökta av polis i frågor om verkställighet när de är i kontakt med

vårdinstanser eller går i förskola, grundskola, gymnasium eller särskola. Fi Malmö verkar för
According
to Wikipedia, a paragraph is a self-contained unit of a
att all personal som kommer i kontakt med barn till papperslösa eller gömda som söker ska
discourse
in writing dealing with a particular point or idea. A
få tydliga direktiv om att aldrig uppge om barnen tar del av samhällsservicen som de
paragraph
erbjuder. consists of one or more sentences. Though not required
by the syntax of any language, paragraphs are usually an expected
Feministiskt Initiativ vill ge kommunstyrelsen i uppdrag
part of
formal writing, used to organise longer prose.

WWW.NORTHBOUND.CO

ATT
Feministiskt Initiativ vill ge kommunstyrelsen i uppdrag att
utvärdera det nuvarande modersmålsstödet i förskolan
minska barngrupperna i förskolan
öka personaltätheten i förskolan
utöka OB-fritidshemmets öppettider
Malmö stad säkerställer en reklamfri skolmiljö
Att sänka gränsen för att få busskort i gymnasiet till tre kilometer
Malmö stad aldrig uppger om barn till papperslösa tar del av förskola
eller skola
löpande införa icke-våldsutbildning i Malmö stads skolor
öka personaltätheten i grundskolan
tillsätta diskrimineringsombudspersoner i grundskolan
minska gränsen för att få gymnasiebusskort från sex till tre kilometer
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According to Wikipedia, a paragraph is a self-contained unit of a
discourse in writing dealing with a particular point or idea. A
paragraph
consists
sentences.
Though not required
DEM
O K of
R one
A Tor
I more
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H
by the syntax of any language, paragraphs are usually an expected
part of
writing,
organise
Mformal
ÄNS
K L I used
G Ato R
Ä T Tlonger
I G Hprose.
ETER
Malmö
W W WFi. N
O R Tgör
H Bsatsningar
O U N D .för
C Oatt Malmö Stad ska ta fram jämlikhetsdata i arbetet mot alla
former av diskriminering. Vi skjuter till medel för att trappa upp arbetet med romsk
inkludering och gör satsningar för upprättande av ett afrosvenskt informations- och
kunskapscenter med särskilt fokus på arbetet mot afrofobin. Vi vill också inrätta ett råd för
mänskliga rättigheter som ska utgöras av förtroendevalda och relevanta organisationer i
civilsamhället. För att stärka barn och ungas rättigheter verkar Fi Malmö för att inrätta ett
kommunalt barnombud och vi budgeterar även för ett ungdomsfullmäktige för att säkerställa
att stadens unga kommer till tals i politiska frågor som rör dem.

VISION
Mänskliga rättigheter ska genomsyra alla stadens verksamheter och
politiska beslut.
Barn och unga ska komma till tals i frågor som rör dem
Ökad delaktighet och inflytande för invånare i Malmö stad.
Ökat valdeltagande bland grupper med svagt valdeltagande.

Jämlikhetsdata
Mänskliga rättigheter berör frågor som jämställdhet, normkritik, antirasism, ickediskriminering och tillgänglighet. Fi Malmö verkar för att vi får en samlad helhetsbild av
mänskliga rättigheter i Malmö Stad. Därför verkar F! Malmö för att bland annat införa
jämlikhetsdata baserat på fler markörer än tvåkönsnormen och ålder. Fi Malmö verkar
därmed för att Malmö Stad tar nästa steg i arbetet mot alla former av diskriminering genom
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att inkludera alla diskrimineringsgrunder i statistiken som tas fram. På så sätt får vi en mer

INTER
IOR DESIGN AND BUILDERS
korrekt statistisk överblick över den diskriminering som förekommer i Malmö. Jämlikhetsdata
bygger på frivillighet och ger individen möjlighet att definiera sig själv. Det är viktigt att
individer och grupper själva får definiera på anonym och frivillig basis och inte som idag

According
to från
Wikipedia,
a paragraphdärisinvånarna
a self-contained
of a
tvingas utgå
existerande befolkningsregister,
är kategoriseradeunit
i förväg
av stat och
utan att de någonsin
om hur de
identifierar
själva.
discourse
in myndigheter
writing dealing
with atillfrågats
particular
point
or sig
idea.
ADet
är ett mer etiskt, rättssäkert och vetenskapligt sätt ta fram kunskap som kan utgöra underlag
paragraph
consists of one or more sentences. Though not required
för en medveten och aktiv jämlikhets- och anti-diskrimineringspolitik.
by the syntax of any language, paragraphs are usually an expected
part of
formal
writing, used to organise longer prose.
Romsk
inkludering
RIKC - romskt informations och kulturcenter har i uppdrag att arbeta för och med romsk
inkludering i Malmö stad. De har ett kommunövergripande uppdrag. En stor del av arbetet

W W Wgår
. N till
OR
THBOUND.CO
vägledning och rådgivning för romer. De har även ett utbildande uppdrag men

uppger att de framför allt riktat sitt arbete mot individuella insatser då finansieringen av
verksamheten inte räcker till de strukturella satsningar som behövs. RIKC ser framförallt
behovet av att höja kompetensen hos offentligt anställda kring mänskliga rättigheter och
efterfrågar obligatoriska utbildningssatsningar för att kompetenshöjningen ska nå fler. På
uppdrag av Malmö stad har RIKC tagit fram en handlingsplan kring hur Malmö stad kan
bedriva ett ändamålsenligt arbete med romsk inkludering och mänskliga rättigheter
generellt. Centret har dock inte fått ökade medel för att kunna implementera detta. Fi
Malmö har skjutit till medel för att centret ska kunna bedriva sin verksamhet på ett mer
ändamålsenligt vis.

I Malmö bor det idag runt 8000-10000 romer, vilket gör Malmö till den stad med högst romsk
population i Sverige. Fi Malmö gör en satsning för att Malmö Stad skall utreda om det finns
önskemål bland Malmös romer att Malmö blir romskt förvaltningsområde. Kortfattat innebär
förvaltningsområdesstatus en förstärkning av grundskyddet som den nationella minoritetsoch minoritetsspråklagstiftningen erbjuder. Bland annat öppnar det upp för möjligheten att
bedriva äldre- och barnomsorg helt eller delvis på det nationella minoritetsspråket och ger
enskilda rätt att använda sitt respektive minoritetsspråk skriftligen eller muntligen i kontakt
med olika myndigheter.

Afrosvenskt informations- och kunskapscenter
Afrosvenskar tillhör en av de grupper som oftast utsätts för hatbrott, kränkningar och
diskriminering. Malmö stad tog 2015 ett par stapplande steg i riktning för att upprätta ett
Afrocenter. Centret skulle ansvara för insamlande av jämlikhetsdata, knyta allianser med
andra aktörer, erbjuda råd, stöd och vägledning för enskilda individer och höja kompetens i
frågor som rör afrofobi för offentligt anställda. Centret har tyvärr inte upprättats. Fi Malmö
avsätter medel för att arbetet mot afrofobin trappas upp så att Malmö stad kan färdigställa
det arbetet som en gång påbörjades och inrätta ett afrocenter med ovannämnda uppdrag.
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mänskliga rättigheter

Fi Malmö skjuter till medel för att Malmö stad ska inrätta ett råd för mänskliga rättigheter.
Rådet skall vara ett rådgivande organ för kommunstyrelsen, nämnder och förvaltningar i

According
to Wikipedia, a paragraph is a self-contained unit of a
frågor som rör mänskliga rättigheter och fungera som en plattform för dialog mellan Malmö
stads invånare
och stadens
förtroendevalda
kring mänskliga
rättigheter.
Det ska
discourse
in writing
dealing
with i afrågor
particular
point
or idea.
A
också verka för att öka kännedomen om de mänskliga rättigheterna. Rådet skall också ha i
paragraph
consists of one or more sentences. Though not required
uppdrag att kartlägga kunskapsläget och vilka utbildningsinsatser som behövs bland stadens
by the
syntax of any language, paragraphs are usually an expected
medarbetare och förtroendevalda. Rådet skall bestå av ordinarie ledamöter och ersättare
part of
formal writing, used to organise longer prose.
som utses av kommunstyrelsen för ett år i taget. Hälften av ledamöterna och ersättarna skall
vara förtroendevalda och andra hälften skall utgöras av ledamöter och ersättare som är
särskilt sakkunniga inom området mänskliga rättigheter. Rådet ska ha i uppdrag att inhämta

W W Winformation
. N O R T Hom
B Omänniskorättsläget
UND.CO
i Malmö stad. Detta framförallt för att förenkla för
Malmö stads invånare att återkoppla till staden när rättighetsuppfyllnad brister eller
rättigheter kränks.

Kommunalt barnombud
Malmö stad har varit ambitiöst och valt att integrera arbetet med barns rättigheter i varje
nämnd, förvaltning och styrelse. Fi Malmö vill gå längre. Vi anser att en stad med Malmös
demografi och ett uttalat fokusområde kring barns och ungas vardagsvillkor bör ha en egen
nämnd med tillhörande förvaltning för våra barn och unga med huvuduppgift att garantera
att Barnkonventionen följs, att barnrättsperspektivet aktivt tillämpas och att barns rätt att
komma till tals i frågor som rör dem beaktas. I Malmökommissionens rapport presenterades
barns och ungas vardagsvillkor som ett specifikt fokusområde. Malmö har dessutom
demografiskt sett en stor andel barn och unga. Enligt Befolkningsprognos Malmö 2013-2018
kommer det vara en stadig ökning av barnkullar även i år. Fi Malmö budgeterar därför för
inrättandet av ett kommunalt barnombud som verkar på en övergripande nivå för att
säkerställa att ett barnperspektiv och en barnkonsekvensanalys finns med i alla beslut som
fattas av Malmö stad.

Demokrati
För att minska skillnader i samhällsdeltagande hos olika grupper verkar Fi Malmö för att göra
invånardialog och demokratiska processer tillgängliga för samtliga invånare i Malmö stad.
Idag ser deltagandet olika ut i olika grupper. I många fall är personer som avstår från att
rösta också frånvarande i de forum för dialog som Malmö stad anordnar. Malmö stad
behöver bli bättre på att involvera bland annat personer från den nya underklassen, den nya
arbetarklassen, personer med ogynnsamma socioekonomiska förhållanden, unga, personer
med funktionsvariationer och utrikesfödda att engagera sig i och påverka utformningen av
framtidens Malmö. Fi Malmö vill därför att vi använder fler kanaler för att nå ut med
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information om kommunfullmäktigesammanträden, nämndsammanträden samt när
kommunstyrelsen sammanträder för att inkludera dessa grupper. Denna information ska

I N T E Rfinnas
I O Rtillgänglig
D E S I Gpå
N flera
AND
BUILDERS
språk. Slutligen vill Fi Malmö att Malmö stad ger våra invånare
tillgång till information kring hur en gör så kallade laglighetsprövning eller kommunalbesvär,
det vill säga överklagar beslut fattade av kommunen samt att blankett tas fram digitalt och i

According
to Wikipedia,
a paragraph is a self-contained unit of a
pappersform
för detta ändamål.
discourse in writing dealing with a particular point or idea. A
Ungdomsfullmäktige
paragraph
consists of one or more sentences. Though not required
Försyntax
att öka valdeltagande
och engagera paragraphs
fler unga människorare
i Malmö
Stads demokratiska
by the
of any language,
usually
an expected
processer verkar Fi Malmö för att upprätta ett Ungdomsfullmäktige. Detta ser Fi Malmö som
part of formal writing, used to organise longer prose.
ett sätt att stärka demokratin samt barns och ungas möjlighet att komma till tals i frågor
som rör dem. I Göteborg och Botkyrka, där det redan finns, uppvisas positiva resultat.

W W WUngdomsfullmäktige
. N O R T H B O U Nutgörs
D . C Oav barn och unga mellan 12 och 17 år som diskuterar olika frågor
som rör unga i Malmö. Det skall vara ungdomarna själva som bestämmer vilka frågor som
ska diskuteras. Genom ungdomsfullmäktige ska den som är ung få möjlighet att påverka
kommunens nämnder, styrelser, bolag och förvaltningar. Mandatperioden är ett år och valen
sker i skolorna.

Rätten till sanitet
Rätten till sanitet är en mänsklig rättighet. Trots detta saknar Malmö stad avgiftsfria dygnet
runt toaletter, året om. Detta slår mot människor i hemlöshet, i synnerhet livmoderbärare som
vid mens många gånger saknar tillgång till rinnande vatten för att sköta sin intimhygien. Inte
minst sågs hur detta slog hårt mot utsatta EU-medborgare som nekades tillgång till sanitet
under tiden de bodde på boplatsen vid Sorgenfri. Det politiska beslutet att neka dem rätt till
sanitet gick emot mänskliga rättigheter. Fi Malmö verkar för att Malmö stad inför minst tre
avgiftsfria toaletter som är öppna dygnet runt året om.

Feministiskt Initiativ vill ge kommunstyrelsen i uppdrag

ATT
inrätta ett ungdomsfullmäktige
inrätta ett Afrosvenskt informations- och kunskapscenter
öka anslaget till RIKC
det ska finnas minst tre avgiftsfria toaletter öppna dygnet runt
tillsätta ett kommunalt barnombud
utöka jämställdhetsdata till insamlande av jämlikhetsdata
upprätta ett råd för mänskliga rättigheter
personal inom kommunal verksamhet ska utbildas i mänskliga rättigheter
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Föreslagna förändringar

Intäkter i tkr

Satsning i tkr

EN STAD SOM VÄXER
att höja skatten med 47 öre
att sänka politikers löner till max 47500 kr i månaden
att använda sig av riktade statsbidrag

297000
3000
60000

att sänka överskottskravet från 300 Mkr till 100 Mkr

200000

att ta bort stimulansanslaget

151000

att Malmö stad endast upplåter mark med tomträtt

15000

att Malmö stad slutar sälja mark

−90000

att Malmö stad tar fram direktiv för påbörjande av centrala bilfria zoner

0

att Friisgatan, Södra förstadsgatan och Ystadsgatan görs bilfria

−3000

att säkerställa att det finns könsneutrala toaletter/omklädningsrum i alla
kommunala verksamheter och byggnader
att antalet väktare reduceras så vi hamnar på samma nivå som 2015

−700
50000

att Malmö stad upphör med värdeöverföring från MKB

−30000

att en handlingsplan på hur Malmö stad kan tillgänglighetsanpassa
kommunfullmäktigesammanträdena tas fram

0

att busskort ges till Malmös fattigpensionärer

−50000

underskottet i BAS-budgeten

−100000

EN STAD SOM HÅLLER
att införa vegetarisk norm i alla kommunala verksamheter

0

att förbjuda cirkus med levande djur

0

att all mjölk i skolan ska bytas ut mot havremjölk

0

att utöka antalet miljöcertifierade byggnader i Malmö

−15000

att höja parkeringsavgifterna

10000

att successivt sluta subventionera boendeparkeringar

15000

att P-normen avskaffas

0

EN STAD SOM SKYDDAR
att erbjuda gratis mensskydd genom skolan för alla livmoderbärare

−2000

att inrätta ett pilotprojekt gällande frukost till elever på fyra skolor

−5000

att alla unga mellan 16-19 ges ett cykelabonnemang

−4500

att relevanta professioner ges fortbildning om brott i namn av heder ur ett
antirasistiskt och normkritiskt perspektiv - detta inkluderar riskbedömning

−20000

att öka stödet till skyddade boende och jourer samt ge möjlighet att söka
långsiktig finansiering per fyra år

−7300

att våldsdrabbade kvinnor ges förtur i den kommunala bostadskön
att socialtjänsten tar fram arbetssätt för att gå in som borgenär, med
möjlighet att låna till deposition för barnfamiljer
att ta fram viljeriktining med nollvision av vräkningar där barn ingår i hushållet

0
−1400
0

att försörjningsstödet ska utökas under sommarmånaderna och jullovet
för barnfamiljer

−36000

att Malmö stad i sina insatser mot hemlöshet inkluderar socialt utsatta
EU-medborgares hemlöshet i sitt arbete

−2000

att ökat stöd ges för arbete mot hemlöshet
att utöka fler sovplatser till kvinnor i hemlöshet

−10000
−2000

att inrätta en egen pott där föreningar och organisationer som arbetar
med utsatta, hemlösa EU-medborgare och papperslösa, kan söka medel
för sin verksamhet

−8000

att uppdra åt nämnden att söka det riktade bidraget för gymnsielagen för
att låta ensamkommande gå klart gymnasiet.

0

att behandla ekonomiskt bistånd för papperslösa på samma sätt som för
övriga invånare

−10000

att utökat ansvar tas för ensamkommande unga i asylprocessen samt de
som fått uppehållstillstånd tills fyllda 21 år

−10000

att policy om att ingen personal ska kunna tvingas uppge information om
gömda personers förhållanden till Polismyndigheten eller
Migrationsverket

0

att öka fältarbetare som arbetar med unga
att ge stöd till barn, unga och föräldrar i socioekonomiskt utsatta
områden att organisera sig

−27000
−5000

att utreda förutsättningarna för äldrekooperativ

−500

att uppdra åt nämnden att undersöka möjligheten att köpa mat online för
att frigöra tid hos vårdpersonal med den äldre

−500

att tillhandahålla arbetskläder till funktionsstödnämnden

−3600

att utveckla insatser så att fler äldre med utomnordisk bakgrund ansöker om äldreomsorg

−2000

att höja aktivitetsersättningen med 100%

−2700

att öka personal inom LSS

−18000

att överge den stigmatiserande ”missbruksvård” till förmån för begreppet
”beroendevård”

0

att kvinnor med beroendeproblematik ska erbjudas vård i könsseparerade
grupper

0

att beroendevården får ökat anslag för att bedriva ett effektivt
förebyggande arbete bland stadens barn och unga

−4000

EN STAD SOM LEVER
att införa Dans i skolan på fler skolor

−8000

att införa El sistema på fler skolor

−6000

att öka kulturstödet och införa produktionsstöd
att konst ska ges företräde framför reklam i offentliga rum
att tillsätta en oberoende kommitté som fördelar kulturstödet

−15000
−700
0

att utöka mötesplatser för unga och öka jämlikhetssatsningar i befintliga

−30000

att Malmö stad startar ett pilotprojekt för Basinkomst

−16200

att öka stödet till MINC

−3500

att införa pilotprojekt 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen

−5200

att införa pilotprojekt på 6 timmars arbetsdag för de tre förskolor med
högst sjukfrånvaro

−5000

att Malmö stad verkar för att anställda inom kommunal förskola får
ekonomisk kompensation motsvarande karensdag för första sjukdagen

−13000

att fasa ut delade turer inom vård och omsorg

−35000

EN STAD SOM LÄR
att utvärdera det nuvarande modersmålsstödet i förskolan

−500

att öka personaltätheten i förskolan

−70000

att minska barngrupperna

−55000

att utöka OB-fritidshemmets öppettider

−6000

att löpande införa icke-våldsutbildning i Malmö stads skolor

−250

att Malmö stad aldrig uppger om barn till papperslösa tar del av förskola eller skola

0

att öka personaltätheten i grundskolan

−10000

att tillsätta diskrimineringsombudspersoner i grundskolan

−10000

att minska gränsen för att få gymnasiebusskort från sex till tre kilometer

−13000

att Malmö stad säkerställer en reklamfri skolmiljö

0

EN STAD FÖR ALLA
att inrätta ett ungdomsfullmäktige

−300

att inrätta ett Afrosvenskt informations- och kunskapscenter

−3000

att det ska finnas minst tre avgiftsfria toaletter öppna dygnet runt

0

att öka anslaget till RIKC

−3000

att tillsätta ett kommunalt barnombud

−4500

att utöka jämställdhetsdata till insamlande av jämlikhetsdata

0

att upprätta ett råd för mänskliga rättigheter

−4000

att personal inom kommunal verksamhet ska utbildas i mänskliga
rättigheter

−13500
801000

−800850

