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INLEDNING
Det finns alldeles för många Malmöbor
som saknar ett jobb att gå till. Alldeles för
många barn lever i fattigdom och får inte
den start i livet som de har rätt till. Alldeles
för många lever i trångboddhet och utsatthet. Det finns alldeles för stora klyftor i
hälsa mellan Malmöborna.

Malmö är den unga, globala och moderna
staden i ständig rörelse som vågar sticka ut,
gå före och söka otraditionella samarbeten.
Det är den gröna och täta staden med en
stark internationell röst kring hållbarhetsoch jämlikhetsfrågor. Det är den öppna staden där Malmöbornas talanger står i fokus
och där skolutvecklingen har varit positiv
åtta år i rad. Vartannat jobb som skapas i
Skåne skapas här. Hälften av bostäderna
som byggs, byggs i Malmö. Det är Skånes
enda storstad, regionens tillväxtmotor och
porten till Europa.

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.

Malmö blundar inte för utmaningar utan
tar tag i dem för att skapa verklig förändring. Långt ifrån alla Malmöbor har fått
del av den positiva utvecklingen som har
skett. Alltför många känner otrygghet på
grund av den organiserade brottsligheten.

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. Socialdemokraterna i Malmö vill utveckla
den svenska modellen där vi både ställer krav på varandra, hjälps åt och där konkurrenskraft och anständighet går hand i hand. Alla som kan jobba ska jobba.
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 176 000
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 fortsätta att främja investeringar och företagsetableringar inom tillverkningsindustrin genom proaktiv politik. Genom strategisk markanvändning kan fler Malmöbor
komma i arbete.
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Arbetsmarknadspolitiken är ett statligt ansvar som sköts av Arbetsförmedlingen, men
sedan länge har kommunerna en viktig roll i arbetsmarknadspolitiken på lokal nivå. 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 efter de lokala förutsättningarna.
Vi vill 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 rusta Malmöbor att gå från bidrag till jobb genom olika sorts insatser.
Vi vill sprida framgångsrika koncept med att samla myndigheter och andra aktörer för att
hjälpa fler Malmöbor nå självförsörjning. Vi vill satsa på validering, både för gymnasiebehörighet och yrkesvalidering samt förstärkta språkutbildningar. Fortsatta satsningar på
Svenska för invandrare (SFI) kombinerat med praktik inom branscher där det råder brist
på arbetskraft ska genomföras. Vi vill verka för att all SFI-undervisning ska drivas i egen
regi och i samarbete med stadens folkhögskolor.
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 gymnasieålder erbjuds sommarjobb av näringslivet
eller av kommunen erbjuds sommarpraktik med ersättning. Givetvis ska kommunen verka
för att sommarpraktiken inte leder till undanträngningseffekter och att praktiken utförs
på företag med schyssta arbetsvillkor och bra arbetsmiljö, kollektivavtal är att föredra.
Samverkan ska ske med fackförbunden innan praktikplatser bestäms.

5

TRYGG OCH SÄKER STAD
Otrygghet på gator och torg, i det egna hemmet och på jobbet begränsar människors
frihet och skapar ett kallare samhälle. Ett tryggt samhälle förutsätter jämlika livsvillkor.
Därför är ekonomisk fördelningspolitik och välfärden viktiga i det långsiktiga arbetet för
att skapa trygghet och måste ske på många fronter. Det krävs både hårda tag mot brott
men också mot brottens orsaker för att skapa en trygg stad på både kort och lång sikt.
Malmö ska vara en trygg stad att bo, vistas och leva i.
Den långsiktiga trenden med minskad kriminalitet i Malmö är välkommen. De så kallade
mängdbrotten av till exempel inbrott och misshandel sjunker. Samtidigt är skjutningarna
som staden upplevt oacceptabla. Den organiserade kriminaliteten och den svarta marknaden som göder kriminaliteten måste knäckas.
Den direkta brottskämpningen är ett nationellt ansvar genom polisen. Polisen ska förebygga och bekämpa brott. Staden ska bistå och vara behjälplig på alla sätt den förmår så
att polisen kan vara framgångsrik i sitt arbete. Att polisen är närvarande i hela staden och
har en god kontakt med lokalbor är viktigt för att människor ska känna sig trygga och för
att polisen ska vara framgångsrik i sitt arbete. Därför är beskeden från den socialdemokratiska regeringen om mer resurser till polisen samt satsningen på en polishögskola i
Malmö otroligt viktigt. Det kommer bidra till att öka andelen poliser generellt samt locka
fler Malmöbor till yrket.
Malmö är porten till Skandinavien. Det geografiska läget är oftast till stadens fördel men
medför också utmaningar. 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 vapen och droger. Därför
är det angeläget att staten fortsätter satsa extra resurser på Tullverket så att de kan öka
sina kontroller vid gränsen.
Vi ska trappa upp det gemensamma arbete som stadens miljöinspektörer, Polisen, Skatteverket och Tullverket gör för att komma åt olika former av organiserad brottslighet. Vi
vill också se inrättandet av ett nationellt kunskapscenter kring organiserad brottslighet i
Malmö.
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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.
Staden ska med sina verktyg verka för att den fysiska offentliga miljön utformas så att
känslan av trygghet stärks. 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. Det handlar om
trygghetskameror på särskilt utsatta gator och torg. De olika trygghetsinsatserna ska
utformas nära medborgarna, tillsammans med lokala aktörer från bland annat föreningsliv
och näringsliv och ha en tydlig lokal prägel. Insatserna som behövs och efterfrågas på
Kirseberg är inte nödvändigtvis samma som behövs på Limhamn.
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. Trygghetsvandringar är
ett viktigt redskap.
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,
hedersrelaterat våld, säkerhet i trafiken och den offentliga miljön samt det drogförebyggande arbetet är alla viktiga delar för att skapa en trygg stad för alla.

Läs mer om Socialdemokraternas politik för ett tryggare Malmö
i Trygghetspolitiskt program.
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EN SKOLA SOM UTVECKLAR
ALLA BARNS TALANGER
Föräldrars utbildningsnivå, deras inkomster och familjestruktur avgör i alltför stor utsträckning barnens skolresultat, det finns ett tydligt samband mellan elevers sociala
bakgrund och deras skolresultat. För oss är det oacceptabelt och därför arbetar vi för en
jämlik, likvärdig skola där ingen elev lämnas utanför eller hålls tillbaka. 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. Skolan är en stor arbetsplats för barn, ungdomar och vuxna. Den ska genomsyras
av lärande och respekt och vara fri från diskriminering, mobbing och trakasserier.
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 förskoleplats 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. Alltfler barn är inskrivna på fritidshem och vi vill
fortsatt arbeta för att öka kvalitén inom verksamheten. Vidareutbildning och kompetensförstärkande insatser för personalen ska ge fler anställa rätt kompetens.
Socialdemokraterna i Malmö har fullt fokus på att öka likvärdigheten och höja måluppfyllelsen i alla stadens skolor. Vi har under åtta års tid kunnat se en positiv utveckling i skolan. Betygsresultaten har ökat och Malmös skolor har 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
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på alla våra skolor, säkra den framtida lärarförsörjningen, satsa på tidiga insatser redan
i förskola och lågstadium för de som halkat efter och samtidigt 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.
De kommunala skolorna ska vara stadens bästa. De ska vara de attraktivaste för både
elever, lärare och skolledare att söka sig till. Arbetet på alla Malmös skolor ska präglas av
ett aktivt värdegrunds-, jämställdhets- och demokratiarbete.
För att få fler att söka sig till gymnasieutbildningar inom bristyrken vill vi satsa på tidiga
och samordnade insatser genom studie- och yrkesvägledning som syftar till att styra elever mot de yrkesval där det finns jobbtillfällen.
I hela förskole- och skolverksamheten måste vi aktivt arbeta med kompetensförsörjning
för att möjliggöra både utbyggnad och ambitionen om att hålla nere gruppstorlekarna.
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 de som drivs med vinst som huvudsakligt mål. Kommunerna måste också
kunna säga nej till skolor som inte behövs eller som leder till segregation.
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OMSORG PRÄGLAD AV RESPEKT
Alla Malmös äldre ska känna sig trygga med att samhället ställer upp om behov av stöd
och hjälp uppstår på äldre dagar. Äldreomsorgen i Malmö ska vara jämlik och så omfattande att ingen anhörig ska känna sig tvingad att gå ner i arbetstid för att hjälpa till. 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.

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. Den socialdemokratiska regeringen 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.

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 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.

Vi vill att vinstdrivande företag i framtiden inte ska driva äldreomsorg i Malmö. Skattepengar ska inte gå till vinst för företagsägarna, det ska gå till äldres omsorg.

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 för dem.

Alla Malmöbor ska omfattas av 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.

Personer med funktionsvariation har rätt att få stöd för att kunna leva 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.

Gemenskap och umgänge är viktigt av både sociala skäl men också i det hälsofrämjande
arbetet. Fortsatta satsningar på kommunala mötesplatser, på föreningsliv som främjar
äldres sociala organisering och aktivering samt satsningar på att få äldre att röra sig mer
runtom i staden är fortsatt viktigt.
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FLER BOSTÄDER I HELA STADEN
En bra bostad ger trygghet. Det kan vara en förutsättning för att unga ska kunna 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 äntligen har tagit fart.
Samtidigt som dynamiska nya stadsdelar växer fram i snabb takt är en politik för att
bygga staden hel, viktigare än någonsin. 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 med. Att hålla i den höga byggtakten är därför 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 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. Byggkranar syns nu i hela Malmö: i Lindängen, Holma Kroksbäck, Augustenborg, Kirseberg, Östervärn och i Rosengård. MKB har fått nya direktiv och ska ta ett
större bostadssocialt ansvar och 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 upplåtelseformer, för olika plånböcker och i olika delar av Malmö. Vi vill verka för ordning och reda
på bostadsmarknaden genom att fler fastighetsägare utöver MKB accepterar försörjningsstöd som inkomst för bostadskontrakt samt att fler ansluter sig till Boplats Syd. Vi
vill motverka trångboddhet och utsatthet genom att få till en förändring av ebo*. Vi vill,
tillsammans med byggbolag, arbeta för att byggtakten är fortsatt hög de kommande åren.

Vi vill hitta nya innovativa sätt att förtäta staden. Vi vill genom fortsatt aktiv markpolitik
göra det enklare att bygga bostäder i områden där det inte har byggts på länge. Vi vill
också styra investeringar i attraktiv stadsmiljö till de bostadsområden där behoven är
som störst. Genom att se till andra transportlösningar än bilen kan parkeringsplatser bli
platser för bostäder och kontor.
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. Också gruppen äldre är prioriterade, det behövs ett långsiktigt tänk
kring trygghets- och seniorboenden framgent i och med att Malmös äldre befolkning
blir alltfler. Samtidigt är det viktigt att Malmö fortsätter att prioritera barnfamiljer när vi
planerar och bygger staden. Det handlar om att bygga lägenheter som möjliggör att där
människor bor trångt idag ska man kunna på bo större imorgon och att vi planerar för en
del småhus.
För oss är bostaden en social rättighet och en central del av välfärden. Vi vill fortsatt
koppla det fysiska byggandet med en socialt hållbar stad. Det framtida Malmö ska vara
en tät stad med korta avstånd. Genom Sverigeförhandlingen, som ger Malmö åtta nya
busslinjer för Malmöexpressen, 14 nya cykelbanor, en andra etapp av Malmöpendeln och
fler än 26 000 nya bostäder, ser vi till att knyta ihop alla delar och skapa en hel 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, föreningslokaler och andra servicelokaler planeras in från början.
Samtidigt ska all nyproduktion byggas med höga hållbarhetskrav.

*Lagen om eget boende, som ger asylsökande rätt att fritt välja bosättning

12

13

JÄMLIK STAD
Skillnaderna mellan hälsa och livsvillkor är alltför stora. Hela det socialdemokratiska
projektet syftar till att jämna ut klyftorna mellan Malmöbor. Här behövs ett omfattande
arbete för jämlikhet som ska genomsyra alla politikområden. För att nå verklig förändring
och bryta segregationen måste vi göra flera typer av investeringar samtidigt, både sociala och fysiska. Vi behöver satsa på skola och utbildning, kultur och fritid, bostadsbyggande, stadsutveckling och mycket mer. Men vi måste också ha ett övergripande arbete
för jämlikhet, antirasism, antidiskriminering och mänskliga rättigheter som ska prägla alla
stadens verksamheter.
Arbetet med att bygga Malmö helt går vidare. Östra delarna av Malmö ska knytas ihop
med de centrala genom en blandad bebyggelse och utveckling av kollektivtrafiken. En
station byggs på Rosengård och stationerna på Persborg och Östervärn rustas upp och
planen är att persontrafik ska komma igång snarast. Det är en viktig pusselbit för att
både att bygga och knyta ihop staden.
Malmökommissionen, världens första lokala kommission för jämlik hälsa, fick stor uppmärksamhet när den kom med sin slutrapport 2013. Slutsatsen för kommissionen blev 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, erfarenheterna och rekommendationerna från kommissionen ska användas i alla stadens verksamheter.
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Jämställdhet är en förutsättning för hållbar utveckling. Det handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. En grund till delaktighet, tillit, jämlikhet och demokrati är det svenska språket. Kvinnors och flickors generellt underordnade maktpositioner
i förhållande till män och pojkar måste upphöra. Alla former av våld mot kvinnor och flickor
drabbar både individ och samhället i stort och utgör ett hinder för både jämställdhet och
utveckling. Stöd och skydd ska ges våldsutsatta kvinnor. Jämställdhet ska genomsyra
utbildningen i alla skolformer med start i förskolan.
Det bästa sättet att motarbeta rasism och främlingsfientlighet är att stärka jämlikheten
genom att skapa full sysselsättning och utveckla den generella välfärden. Men kampen
mot rasism handlar också om att stå upp för våra värderingar och bekämpa fördomar.
Det måste göras överallt, i skolan, på arbetsplatsen, i föreningslivet och så vidare genom
ett aktivt arbete mot rasism och fördomar. I en stad som Malmö med stor mångfald
är det extra viktigt att dessa frågor prioriteras högt. Ingen Malmöbo ska begränsas av
andras fördomar eller föreställningar.
Vi vill fortsätta arbetet med att arbeta med FN:s globala hållbarhetsmål ska bli ledstjärnor i Malmös fortsatta lokala hållbarhetsarbete. Vi vill även satsa på att erbjuda 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.
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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. Kulturen är en central beståndsdel i att skapa ett jämlikt
samhälle.
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. Kulturpolitiken ska vara progressiv och främja alla människors lika värde, demokrati och jämställdhet.
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, vi vill också utveckla nya sätt att få människor att
besöka stadens olika kulturinstitutioner. Vi välkomnar privata initiativ på det här området.
Biblioteken har en avgörande betydelse för att skapa ett inkluderande och jämlikt samhälle.
Därför vill vi både utveckla och skapa fler bibliotek på fler områden i staden.
Vi ska fortsätta arbetet för att etablera ett Rörelsernas museum i Malmö som ska ha fokus på folkrörelser. Teknikens och sjöfartens hus ska bli ett modernt science center.
Vi vill fortsätta satsningarna på kultur för barn och unga och avgiftsfri kultur för alla barn.
Och samtidigt rikta särskilda insatser till pensionärer, studenter och personer med funktionsvariationer och andra som inte självklart tar del av kulturlivet.

EN AKTIV MENINGSFULL FRITID
Fritidslivet är en bärande del av välfärden som bidrar till ökad folkhälsa, gemenskap och
stärker människors deltagande i samhället och bidrar till ökad jämlikhet. Möjligheten att
ha tillgång till en meningsfull fritid ska inte vara en klassfråga i Malmö. Därför är all idrott,
från vardagsmotion till elitidrott, en kommunal angelägenhet. Malmö är en av de kommuner
i Sverige som satsar mest på fritids- och kulturlivet. Det ska vi fortsätta att göra.
Det är viktigt att erbjuda attraktiv verksamhet i bra lokaler och att hålla nere deltagaravgifterna så att alla som vill kan vara med. De fritidsaktiviteter som staden erbjuder eller
stödjer ska vara tillgängliga och välkomnande för alla barn och ungdomar. Barn och unga
med funktionsvariation ska ha möjlighet 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 sorters mötesplatser för unga. 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 påverka strukturerna i föreningslivet. Det råder nu jämställda fördelningsprinciper av träningstider på stadens egna träningsanläggningar.
Framöver vill vi arbeta med ännu närmare den idéburna sektorn i arbetet med Malmös
utmaningar. Malmöbornas engagemang genom civilsamhället spelar en betydande del i människors liv, och det är också ett viktigt fundament för Malmös
fortsätta utveckling.

Kulturutbudet för barn i Malmö ska utvecklas och byggas ut med särskilt fokus på kulturutbudet för skolbarn. Kulturskolan ska finnas på fler platser i staden för att vara tillgängligt och platserna måste bli fler.
Läs mer om Socialdemokraternas kulturpolitik för Malmö i Kulturpolitiskt program.
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MILJÖSTADEN MALMÖ
En långsiktigt hållbar samhällsutveckling kräver lösningar på dagens och morgondagens
miljöutmaningar. Det arbetet måste föras både på global och lokal nivå. Malmö ska fortsatt ta täten i det lokala klimat- och hållbarhetsarbetet genom att arbeta för en stad som
är bra för både miljön och människor. Målen är ambitiösa, år 2020 ska Malmö vara världsbäst på hållbar stadsutveckling och tio år senare ska staden försörjas till 100 procent av
förnybar energi. Fossila bränslen ska höra till det förflutna, i framtiden gäller sol, vind,
vatten och biogas.
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. Gröna obligationer har gjort det möjligt för Malmö
att växla upp och synliggöra hållbarhetsarbetet ännu mer. Detta tillsammans med insatser
som gröna tak, öppen dagvattenhantering, insatser som främjat biologisk mångfald i
staden 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, modern och jämställd trafikplanering, arbete med att
stärka stadens skydd mot skyfall ska fortsätta.
Vi vill också fortsätta göra insatser för att minska bullret i staden. Ännu bättre återvinning
och avfallssortering är viktiga i strävan att nå våra miljömål. Hanteringen ska förbättras
och underlättas men även nya material, som exempelvis textilåtervinning, ska etableras i
full skala.
Malmö är en stad vid havet och det ska märkas. Genom World Maritime University,
etableringen av Global Oceans Institute och Malmö som en Ocean Action Hub
kommer kopplingarna till havet, och det globala arbetet med att skydda haven, bli allt
tydligare. Etableringen av Marinpedagogiskt Center främjar barn och ungdomars förståelse och intresse för hav och marina resurser.

GODA ARBETSVILLKOR
TILL VÄLFÄRDSPROFFSEN
Malmö stad är kommunens 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 erbjuda medarbetare tillsvidareanställning där heltid är norm, attraktiv lönenivå, bra arbetsmiljö, nära samarbete med facken
och garanterad kompetensutveckling. Delade turer ska bort inom kommunens verksamheter och timanställningarna hållas nere.
Idag vittnar många yrkesgrupper i välfärden om hög arbetsbelastning. Det berör många
yrkesgrupper; socialarbetare, undersköterskor, lärare, med flera. 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. För att det ska vara möjligt
måste vi gå över till en mer tillitsbaserad styrning.
Samtidigt som Malmö stad 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.

Malmöbornas tillgång till Malmös vatten ska förbättras. Vattenkvaliteten i kanalrummen,
vattendragen och Öresund behöver förbättras genom minskade breddningar från avlopp
och färre föroreningar.
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VI INVESTERAR I
TRYGGHET OCH FRAMTIDSTRO

MALMÖ

