Förslag till kommunalpolitiskt program 2019- 2022

Malmö arbetarekommuns kommunalpolitiska program för nästa mandatperiod kommer
att fastställas på årsmötet 2018.
Här kommer ett programförslag som föreningar och klubbar ombedes diskutera under
hösten. Era slutsatser, synpunkter, nya förslag och funderingar ska mailas till
socialdemokraterna@malmo.sap.se fram till den 31 december 2017.
Hör av er till arbetarekommunen på 040- 631 22 30 ifall ni vill hämta fler exemplar av
förslaget inför behandlingen i föreningen/klubben eller ifall ni vill bjuda in någon
medverkande.

Inledning
Malmö är staden som på den ekonomiska ruinens brant, omvandlades till dagens unga, moderna
och globala kunskapsstad. Malmö är staden i ständig rörelse, som vågar sticka ut, gå före och
söka otraditionella samarbeten. Den gröna och täta staden med en stark internationell röst kring
hållbarhets- och jämlikhetsfrågor. Den öppna staden där Malmöbornas talanger står i fokus.
Malmö blundar inte för utmaningar utan tar tag i dem för att skapa verklig förändring. Skånes
enda storstad, regionens tillväxtmotor och porten till Europa.
Malmö är allt detta och mycket mer. Långt ifrån alla Malmöbor har fått del av den positiva
utvecklingen som har skett i staden. Alltför många känner otrygghet på grund av den
organiserade brottsligheten. Det finns alldeles för många Malmöbor som saknar ett jobb att gå
till. Alldeles för många barn i Malmö lever i fattigdom och får inte den start i livet som de har rätt
till. Det finns alldeles för stora klyftor i hälsa mellan Malmöborna. Allt detta vill vi förändra.
Det gör vi med investeringar istället för skattesänkningar, jämlikhet istället för klyftor och
tillsammans istället för var och en för sig. På det sättet fortsätter vi arbeta för ett Malmö för alla.
Det här är Socialdemokraterna i Malmös kommunalpolitiska program inför valet 2018.
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Jobbpakt med Malmöborna
Det finns ingen djupare klyfta än den mellan den som har ett arbete och den som är arbetslös.
Därför är jobben vårt huvudfokus. Att gå till jobbet innebär både inkomst och en frihet för
människor. Arbetet är för många den naturliga vägen in i samhällsgemenskapen.
Socialdemokraterna i Malmö vill utveckla vår samhällsmodell där vi både ställer krav på varandra,
hjälps åt och där konkurrenskraft och anständighet går hand i hand.
Idag är Malmö en regional tillväxtmotor som också försörjer stora delar av regionen med
arbetstillfällen. Fler nya jobb ska skapas i Malmö. Tillsammans med näringsliv och civilsamhälle
verkar vi för att fler Malmöbor ska kunna ta del av de jobben som växer fram. Allt fler företag
väljer att starta eller flytta till Malmö på grund av stadens geografiska läge, den goda
infrastrukturen och tillgången till kompetens.
Trots detta är det alldeles för få som har ett arbete att gå till. Var tredje Malmöbo har minst en
treårig eftergymnasial utbildning och kan konkurrera om något av de 170 000 arbetstillfällen som
ständigt blir fler i staden, samtidigt är det också alldeles för många som inte har en avslutad
gymnasieutbildning och har stora svårigheter att få ett arbete.
För de Malmöbor som saknar gymnasiekompetens och har det allra svårast att ta sig in på
arbetsmarknaden ska vi bygga ut och stärka vuxenutbildningen. Det kommer att krävas både
lokala och nationella initiativ för ett utbyggt kunskapslyft.
Vi vill fortsätta verka för ett fortsatt regionalt samarbete och en fördjupad Öresundsintegration.
Det främjar utvecklingen av Malmös näringsliv så att fler arbetstillfällen skapas. Stadens unika
befolkningssammansättning ger goda förutsättningar för ökad export, handel och tillväxt. Det
behöver vi bli ännu bättre på att ta tillvara.
Vi vill att Arbetsförmedlingens anslag för stöd till arbetslösa används utifrån Malmöbornas behov
istället för att lämnas tillbaka till staten. Insatserna från arbetsförmedlingen måste anpassas till de
lokala förutsättningarna.
Vid de tillfällen där Arbetsförmedlingen inte räcker till vill vi verka för att stadens egna
arbetsmarknadsinsatser fångar upp med särskilda insatser för att få Malmöbor att komma i
arbete. Kommunernas egna verksamheter ska användas som en väg in i arbetslivet för de
Malmöbor som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden. Vi vill satsa på validering och se
förstärkt Svenska för invandrare (SFI) kombinerat med praktik inom branscher där det råder brist
på arbetskraft. Vi vill sprida det framgångsrika konceptet med Framtidens hus som samlar olika
myndigheter och aktörer för att fler Malmöbor ska nå självförsörjning.
För att ge unga Malmöbor en tidig kontakt med arbetlivet vill vi tillsammans med det lokala
näringslivet och stadens förvaltning utforma en sommarjobbsgaranti, en modell som innebär att
alla Malmöungdomar i gymnasiet erbjuds ett sommarjobb.
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Välfärdsproffsen ska ha goda arbetsvillkor

Kommunen är Malmös största arbetsgivare och ska vara ett föredöme för andra. Som
arbetsgivare har Malmö stad ett stort ansvar att skapa jämställda och goda arbetsvillkor och löner.
Medarbetarnas arbetsförhållanden avgör hur bra kvaliteten blir på kommunens verksamheter. Vi
vill att staden ska locka engagerade, kunniga medarbetare med tillsvidareanställning där heltid är
norm, attraktiv lönenivå, bra arbetsmiljö, nära samarbete med facken och goda möjligheter till
kompetensutveckling. Delade turer ska bort inom kommunens verksamheter.
Idag vittnar många yrkesgrupper i välfärden om hög arbetsbelastning samtidigt som deras
arbetstid kidnappats av detaljregleringar och administration. Det berör många yrkesgrupper,
socialarbetare, undersköterskor med fler. Vår uppfattning är att välfärden generellt behöver
byggas ut med mer personal för att möta de existerande behoven och att välfärdens proffs ska
tillåtas att vara proffs.
Samtidigt som Malmö ska vara ett föredöme som arbetsgivare är det viktigt att staden tar socialt
ansvar och påverkar företagen i de kontrakt som skrivs inom ramen för kommunala
upphandlingar. Miljökraven ska vara lika hårda och den som arbetar för Malmö stad ska ha lika
bra villkor oavsett om tjänsten utförs av kommunen själv eller köps in av ett företag. Vi verkar
för att svenska kollektivavtal ska vara krav vid upphandling av tjänster i Malmö stad. Vi vill att
Vita Jobb, ett arbetssätt för kollektivavtalsliknande villkor, mot svartarbete och social dumpning,
ska användas i alla upphandlingar, även i de kommunala bolagen, till dess att vi kan kräva
kollektivavtal. Så stärker vi den svenska modellen.
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Trygg och säker stad
Malmö ska vara en trygg stad att bo, vistas och leva i. Otrygghet på gator och torg, i det egna
hemmet och på jobbet begränsar människors frihet och skapar ett kallare samhälle. Det krävs
både hårda tag mot brott men också mot brottens orsaker för att skapa en trygg stad långsiktigt.
Den långsiktiga trenden med minskad kriminalitet i Malmö är välkommen. De så kallade
mängdbrotten med exempelvis inbrott och misshandel sjunker. Samtidigt är skjutningar som
staden upplevt oacceptabelt. Den organiserade kriminaliteten och den svarta marknaden göder
kriminaliteten och måste knäckas. Det krävs insatser både långsiktigt och kortsiktigt för att
komma tillrätta med det.
Den direkta brottskämpningen är ett nationellt ansvar genom polisen. Polisen ska förebygga och
bekämpa brott. Staden ska bistå Polisen och vara behjälplig på alla sätt den förmår så att polisen
kan vara framgångsrik i sitt arbete. Att polisen är synlig och har tillräckliga resurser är viktigt för
att människor ska känna sig trygga och för att polisen ska vara framgångsrik i sitt arbete. Därför
är beskedet från regeringen om en polishögskola i Malmö viktigt för att öka antalet poliser och
locka fler Malmöbor till yrket.
Malmö är porten till Skandinavien. Det geografiska läget är oftast till stadens fördel men medför
också problem. Malmö är första anhalt för en stor del av allt det gods och de varor som förs in i
landet. Detta gäller även illegala varor såsom exempelvis vapen och droger. Därför är det
angeläget att staten nu satsar extra resurser på tullverket så att de kan öka sina kontroller. På sikt
vore det också gynnsamt om Tullverkets huvudkontor lokaliserades till Malmö.
Vi ska trappa upp det gemensamma arbetet stadens miljöinspektörer gör tillsammans med
Polisen, Skatteverket och Tullverket för att komma åt olika former av organiserad brottslighet i
staden. Vi vill också se inrättandet av ett nationellt kunskapscenter kring organiserad brottslighet i
Malmö.
Staden ska med sina verktyg verka för att den fysiska offentliga miljön utformas så att känslan av
trygghet stärks. Det handlar bland annat om upplysta cykel- och gångbanor, städade gator och
torg, säkra parkeringsplatser och en levande stad är några sådana åtgärder. Det handlar också om
att vid nybyggnation tänka in trygghetsaspekter i hur vi planerar staden.
Samverkan mellan staden och Polisen ska fungera effektivt i arbetet riktat mot unga som befinner
sig i riskzon och bygga ut avhopparverksamheten. Vi stöttar och samarbetar med civilsamhället i
det förebyggande- och trygghetsskapande arbetet eftersom det finns stor kunskap och breda
nätverk bland föreningarna i staden.
Vi ska fortsätta ha ett brett angreppssätt i trygghetsfrågorna. Arbetet med unga i riskzon, komma
åt den organiserade brottsligheten genom en bred mobilisering i hela staden och tillsammans med
statens aktörer, kvinnofrid och våld i nära relationer, hatbrott, säkerhet i trafiken och den
offentliga miljön samt det drogförebyggande arbetet är alla viktiga delar för att skapa en trygg
stad för alla.
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Stadens förebyggande trygghetsarbete ska kännetecknas av systematik och långsiktighet.
Insatserna ska anpassas lokalt för olika delar av Malmö. Ungdomars brottslighet, droganvändning
och annat riskbeteende ska förebyggas genom att utgå från förutsättningarna i närområdet där
barn och unga vistas, eftersom vi vet att våldsbrott ofta har kopplingar med missbruk av alkohol
och narkotika och ofta drabbar närstående.
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En skola som utvecklar alla barns talanger
I Malmö ska vartenda barn få möjlighet att växa upp och utveckla sina talanger, kunskaper och
färdigheter. I skolan läggs grunden för resten av våra liv samtidigt som skolan påverkar hela
barndomen. Analyser av svensk skola visar ett tydligt samband mellan elevers sociala bakgrund
och deras skolresultat. Föräldrars utbilningsnivå, deras inkomster och familjestruktur avgör i
alltför stor utsträckning barnens skolresultat. För oss är det oacceptabelt och därför arbetar vi för
en jämlik, likvärdig skola där ingen elev lämnas utanför eller hålls tillbaka.
Vi ska bedriva en skolpolitik för Malmö som håller ihop. Förskolan, grundskolan och
gymnasieskolan är våra viktigaste sociala investeringar för att minska samhällsklyftorna. Därför
har vi fullt fokus på att alla Malmöbarn ska få bästa möjliga start i livet.
Förskolan i Sverige och Malmö har blivit alltmer heltäckande. Trots att fler barn än någonsin går i
förskolan är alltför många barn inte inskrivna. Det mesta pekar på att det är just dessa barn som
skulle behöva förskolans pedagogiska stöd allra mest. Vår ambition är att på olika sätt motivera
alla föräldrar att söka förskolaplats för sina barn. Där spelar öppna förskolan och familjecentraler
en viktig roll för att fånga upp föräldrar som annars inte hade placerat sina barn i förskolan.
Precis som förskolan har fritidshemmen blivit alltmer heltäckande och vi vill fortsätta arbetet
med att öka kvalitén inom den verksamheten.
Socialdemokraterna i Malmö har fullt fokus på att öka likvärdigheten och höja måluppfyllelsen i
alla stadens skolor. Vi har under sju års tid sett att betygsresultaten ökat och Malmös skolor
stärkts, inte minst skolorna i socialt utsatta områden. Vi ska fortsatt fördela resurserna efter
elevernas behov, satsa målinriktat för att lyfta de mest utsatta skolorna, aktivt arbeta för att
utveckla pedagogiken på alla våra skolor, säkra den framtida lärarförsörjningen samtidigt som vi
måste bygga för en fortsatt expansion av skolor och skolplatser.
För att minska skolsegregationen kortsiktigt och långsiktigt ska vi fortsätta att aktivt ge elever
tillgång till alla stadens skolor och bygga högstadieskolor i centrala lägen.
Dagens friskolesystem bygger på att det ska finnas ett överskott av skolor och att dessa ska
konkurrera om eleverna, detta är som mest tydligt i gymnasieskolan men märks också i
grundskolan. Det betyder att skolföretagens vinstmål överordnas elevernas rätt till en bra skola.
Det är orimligt, skolsystemet måste vara på barnens sida och ska inte drivas av marknadslogik. Vi
är kritiska till friskolor som har politisk och religiös grund och som drivs med vinst som
huvudsakligt mål. Kommunerna måste också ges möjlighet att påverka friskoleetableringarna.
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Omsorg präglad av respekt
Alla Malmös äldre ska känna sig trygga med att samhället ställer upp när behov av stöd och hjälp
uppstår på äldre dagar. Äldreomsorgen i Malmö ska vara jämlik och ingen ska vara beroende att
köpa tilläggstjänster eller av att deras anhöriga går ner i arbetstid för att hjälpa dem. En god
omsorg är viktigt, inte bara för den med behov av samhällets stöd, utan också för att motverka
den klassiska kvinnofällan i att kvinnor som är anhöriga ofta tvingas ta ett för stort ansvar.
I Malmös äldreomsorg ska det vara ordning och reda, kvaliteten ska vara i fokus och inte jakten
på vinst. Äldreomsorgen är en av grundbultarna inom välfärden och äldre ska kunna leva ett både
självständigt och aktivt liv. Genom att erbjuda en flexibel hemtjänst kan den äldre styra över sina
serviceinsatser efter egna behov och önskemål. Äldreomsorgen behöver utvecklas med ny
välfärdsteknik, utvecklad rehabilitering, fokus på förebyggande hälsofrämjande insatser och
mycket socialt innehåll.
Bostäder och särskilda boendelösningar för äldre är en viktig fråga och ännu viktigare kommer
den bli i en framtid där Malmös äldre befolkning ökar. Därför vill vi fortsätta satsa på att bygga
såväl trygghetsboenden som seniorboenden. Tack vare en välutvecklad hemtjänst och
hemsjukvård går det ofta att uppfylla önskan om att bo kvar hemma, även för den som har behov
av kvalificerad vård och omsorg. Om vårdbehovet blir omfattande ska Malmöbor känna sig
trygga med att det finns plats på ett vårdboende alternativt gruppboende för dementa.
Gemenskap och umgänge är viktigt av både sociala skäl men också i det hälsofrämjande arbetet.
Fortsatta satsningar på kommunala mötesplatser och på föreningsliv som främjar äldres sociala
organisering och aktivering är fortsatt viktigt.
Det är i mötet mellan personalen och brukaren som omvårdnaden sker. Därför är bemanningen,
personalens kompetens, bemötande, tiden för den enskilde och kontinuitet centrala delar för den
goda omsorgen. Sedan socialdemokraterna kom till regeringsmakten har bland annat ökat det
statliga stödet och möjliggjort att hundratals fler kunnat anställas inom stadens äldreomsorg. Vi
vill se ökat framtida fokus på digitalisering och e-hälsa så att tid kan frigöras för personalens möte
med den äldre.
Vi vill att vinstdrivande företag i framtiden inte ska driva äldreomsorg i Malmö. Skattepengar till
äldres omsorg ska gå till äldres omsorg och inte till vinst för företagsägarna.
Personer med funktionsnedsättning har rätt att få stöd för att kunna leva som vem som helst och
delta aktivt i samhället. Det är viktigt att LSS-bostäder byggs in i befintliga bostadsområden och
att de tidigt finns med i planeringen när staden växer och nya områden växer fram.
Alla Malmöbor har rätt till en hälso- och sjukvårdspolitik av högsta kvalitet. Omsorgen ska finnas
där på lika villkor för alla som behöver den. Det ger både trygghet och frihet.
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Fler bostäder i hela staden
För oss är bostaden en social rättighet och en central del av välfärden. En bra bostad ger
trygghet, det är en förutsättning för att unga ska ta sitt första jobb eller börja studera, för
nyanlända att kunna integreras i samhället, för företag att kunna anställa fler och för att alla
Malmöbarn ska kunna lyckas i skolan.
Malmö växer i snabb takt samtidigt som bostadsbyggandet varit alldeles för lågt under lång tid.
Idag ser vi ett växande problem med strukturell hemlöshet där alltför många Malmöbor är
hemlösa av den enkla anledningen att de saknas bostäder de har råd att efterfråga. Att hålla i den
höga byggtakten är därför otroligt angeläget. Särskilt är det angeläget att prioritera att bygga
hyresrätter som folk har råd att bo i.
Forskning visar tydligt att människors boendemiljö och stadens utformning påverkar människors
välbefinnande och hälsa. Att bygga och planera handlar också om att bygga på ett sätt som är
hållbart och som bidrar till en blandad stad. Därför behövs en aktiv politik för en hållbar
stadsutveckling där vi bryter barriärer som segregerar och istället bygger en stad där människor
möts över gränsen och där alla ges likvärdiga förutsättningar att utvecklas och leva ett bra liv.
De senaste åren har vi satsat på snabb handläggning och planering så att fler bostäder kan byggas.
Den aktiva lokala bostadspolitiken är det som gjort att vi nu ser byggkranar i delar av staden där
det inte har byggts på väldigt länge. Lindängen, Holma, Augustenborg och snart i Rosengård.
MKB har fått nya direktiv och större bostadssocialt ansvar och att bygga fler hyresrätter.
Trots detta kvarstår mycket för att alla Malmöbor ska ha tillgång till en bra bostad. Därför vill vi
arbeta för att fler bostäder byggs i varierade storlekar, med varierade upplåtelseformar, för olika
plånböcker och i olika delar av Malmö. Vi vill, tillsammans med byggbolag i staden arbeta för att
byggtakten bär fortsatt hög de kommande åren. Vi vill hitta nya innovativa sätt att förtäta staden.
Tillsammans med staten vill vi arbeta för att se till att fler hyresrätter kan byggas och flyttkedjor
stimuleras. Vi ska särskilt prioritera byggandet av bostäder för unga och studerande eftersom vi
vet att det är en av de grupperna som har allra svårast att kunna få en första bostad.
Vi vill fortsatt koppla det fysiska byggandet med en social hållbar stad. Det är viktigt att ta hänsyn
till både tillgänglighet vid nyproduktion men också ska all planering ske med
jämställdhetsperspektiv och kvinnors upplevda trygghet ska tas i beaktande. Det är också viktigt
att man i planeringen tar stor hänsyn till barn. Nya och gamla bostäder ska utformas med
inbjudande utemiljöer där både idrottsytor och föreningslokaler planeras in från början. Samtidigt
ska all nyproduktion byggas med höga hållbarhetskrav.
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Den hållbara jämlika staden
En långsiktigt hållbar samhällsutveckling kräver lösningar på dagens och morgondagens
miljöutmaningar, en rättvis ekonomisk utveckling samt ett jämlikt och demokratiskt samhälle.
Vi har länge satsat på hållbar stadsutveckling med en tydlig miljöprofil. Flaggskepp som
Augustenborg, Västra hamnen, Hyllie och nu också Sege Park har möjliggjort för testandet av ny
teknik och hållbara lösningar. Detta tillsammans med insatser som gröna tak, öppen
dagvattenhantering och en trafikplanering som sätter fokus på gångtrafikanter, cyklister och
kollektivtrafik har gjort Malmö känt långt utanför landets gränser. Arbetet med att främja ny
miljöteknologi och nya innovationer har bland annat mynnat ut flertalet nya satsningar.
Erfarenheterna från det framgångsrika miljöarbetet togs vidare till det sociala området när
världens första lokala hälsokommissionen presenterade sin slutrapport 2013, med ett fokus på att
minska skillnaderna i hälsa bland Malmöborna. Konstaterandet, att genom att förbättra
levnadsvillkoren i vardagen och ändra den ojämlika fördelningen av makt och resurser kan vi
skapa bättre hälsa, och ge möjlighet för var och en att utvecklas och leva ett gott liv.
Kunskaperna och erfarenheterna från kommissionen ska användas i hela stadens verksamheter.
Vi vill fortsätta arbetet med att arbeta med FNs globala hållbarhetsmål ska bli ledstjärnor i
Malmös fortsatta lokala hållbarhetsarbete. Framöver vill vi även satsa på att erbjud barn och äldre
i stadens verksamheter näringsrik och ekologisk mat, vi vill fortsätta bygga ut cykelnätet och på
alla sätt vi kan rusta Malmö för framtidens klimatförändringar. Vi vill också växla upp arbetet
med stadsutvecklingsprocesser genom samlade ekonomiska investeringsstyrningar som synliggör
och samordnar olika aktörers insatser.
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Rikt och brett kulturliv
Ett brett och tillgängligt kulturliv är viktigt för människors personliga utveckling och frigörelse.
Många ser kulturen som ”det lilla extra”, men då missar man kulturens kraft och förmåga att
förändra samhället.
För oss är kulturen inte begränsad till de traditionella konstformerna. Kultur handlar också om
folkbildning, om att mötas, sjunga i kör, läsa böcker eller annat skapande. Människor behöver
gemensamma berättelser för att känna tillit till samhället och varandra och kulturen har förmågan
att skapa de berättelserna.
Kulturlivet i Malmö är varierat och väcker uppmärksamhet långt utanför stadens gränser.
Variationen är grunden för ett rikt kulturliv och måste värnas och utvecklas. Vi tror att
amatörkulturen och det professionella kulturlivet är varandras förutsättningar.
Kulturen ska vara tillgänglig för alla med fortsatta satsningar på såväl stadens kulturinstitutioner
som det fria kulturlivet. Skillnaderna är fortfarande alldeles för stora mellan dem som har tillgång
till ett rikt kulturliv och de som inte har. Vi vill driva en kulturpolitik för hela staden. Kulturen
måste bli mer tillgänglig och finnas fysiskt i hela staden och ta plats i kommunens lokaler på
kvällstid. Biblioteken har en avgörande betydelse för att skapa ett inkluderande och jämlikt
samhälle. Därför vill vi både utveckla och skapa fler stadsdelsbibliotek.
Vi vill fortsätta satsningarna på kultur för barn och unga och på gratis kultur för alla och
samtidigt rikta särskilda insatser till pensionärer, studenter och personer med funktionshinder och
andra som inte självklart tar del av kulturlivet.
Kulturutbudet för barn i Malmö ska utvecklas och byggas ut med särskilt fokus på kulturutbudet
för skolbarn. Kulturskolan måste finnas på fler platser i staden för att vara tillgängligt och
platserna måste bli fler.

11

En aktiv meningsfull fritid
Fritidslivet är en bärande del av välfärden som bidrar till ökad folkhälsa, gemenskap och stärker
människors deltagande i samhället. Möjligheten att ha tillgång till en meningsfull fritid ska inte
vara en klassfråga i Malmö. Därför är all idrott, från vardagsmotion till elitidrott, för oss en
kommunal angelägenhet. Malmö en av de kommuner i Sverige som satsar mest på fritids- och
kulturlivet. Det ska vi fortsätta att göra.
Det är viktigt att erbjuda lockande verksamhet i bra lokaler och att hålla nere deltagaravgifterna så
att alla som vill kan vara med. De fritidsaktiviteter som staden erbjuder eller stöttar ska vara
tillgängliga och välkomnande för alla barn och ungdomar. Barn och unga med
funktionsnedsättning har rätt att delta på samma villkor som andra.
Det finns fritidsgårdar och mötesplatser i många delar av staden men i vissa områden behövs fler
och nya sorts mötesplatser för unga. Det gäller inte minst i de områden där barn och unga har
svårt att ta sig utanför det egna området på grund av otrygghet eller dålig ekonomi. Därför vill vi
skapa nya mötesplatser för ungdomar i utsatta områden. Vi vill också att det ska finnas ett utbud
av mötesplatser med speciell profil i Malmö som kan locka ungdomar från hela staden, till
exempel hbtq, endast för tjejer, konst, unga vuxna eller liknande.
Vi har målmedvetet arbetat för att göra fritids- och idrottslivet i staden mer jämställt. Bland annat
genom att göra historiskt stora satsningar på ridsporten, som främst utövas tjejer och kvinnor.
Utöver det har också satsningar på damfotboll och gymnastik varit viktiga.
Jämställdhetsutbildningar, jämställdhetsbidrag och jämställd sponsring är alla viktiga verktyg för
att ändra på strukturerna i föreningslivet. Jämställda fördelningsprinciper av träningstider på
stadens egna träningsanläggningar är nu också rådande.
Framöver vill vi arbeta med ännu närmre den idéburna sektorn i arbetet med Malmös
utmaningar. Malmöbornas egna engagemang genom civilsamhället spelar inte bara en betydande
del i människors liv, det är också ett viktigt fundament för Malmös fortsätta utveckling.
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