ETT MALMÖ FÖR ALLA
–INTE BARA NÅGRA
En plan för ökad jämlikhet
och minskad segregation i Malmö

MALMÖ

1. INLEDNING
Samtidigt påverkar och påverkas staden av
sin omvärld. Arbetsmarknaden är i mångt
och mycket regional. Nationella beslut och
förutsättningar kan både hjälpa och stjälpa.
Händelser i omvärlden har en direkt effekt
på Malmö, något som blev tydligt hösten
2015 när centralstationen blev en ankomsthall för tusentals flyktingar som sökte sig till
Sverige. Därför måste en jämlikhetspolitik
drivas både lokalt men också, regionalt,
nationellt och internationellt.

Vi socialdemokrater är övertygade om att
jämlika samhällen som håller ihop, där vi
både hjälps åt och ställer krav på varandra,
skapar bäst förutsättningar för människor
att växa och dra nytta av sina talanger. Men
också för tillväxt och innovation. I ett segregerat samhälle möjliggörs nidbilder av
”de andra”, vare sig det handlar om sjuka,
arbetslösa, ekonomiskt svagare grupper eller invandrare. Därför ligger det i socialdemokratins innersta väsen att alltid bekämpa
ojämlikhet, klyftor och segregation.

Rapporten presenterar Socialdemokraterna
i Malmös inriktning för mandatperioden
2018 – 2022 med fokus på att bryta segregationen och öka jämlikheten.

Malmö är en ung och global storstad. Tät
till ytan och korta avstånd, men med klyftor
och skillnader både syns och skaver. Men
det är också detta som är till Malmös fördel;
ingen kan blunda, ingen kan säga att den
inte vet. Vi socialdemokrater har gång på
gång visat att det går att förändra staden.
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2. VAD HAR HÄNT OCH VAR STÅR VI IDAG?
Urbaniseringen har gjort att Sverige har gått från att vara ett land som domineras av landsbygd till
ett land där 85 procent av befolkningen bor i en tätort.
Städer är idag synonymt med drömmar och framtidstro. Här möts människor från världens alla
hörn. Här frodas idéer, innovationskraft och kulturliv. Samtidigt är det i städerna som samhällsklyftor manifesteras och kontrasterna är som tydligast.
Malmö har sedan 1990 varit Sveriges snabbast växande storstad och stod fram till 2017 för 36
procent av Skånes befolkningstillväxt. Mellan åren 1990 och 2008 bodde sammanlagt 500 000
människor i Malmö, trots att Malmö vid slutet av perioden hade en befolkning på 286 000 invånare.
Under denna period har Malmö upplevt ekonomisk kris, genomgått en omvandling och tar nu nya
steg mot att bli en mer hållbar och integrerad stad.
De senaste decennierna har såväl nationella som lokala initiativ sjösatts med uppdraget att sluta
klyftor och minska segregationen i samhället. Det har handlat om initiativ såsom Blommansatsningen, Områdesprogram för ett socialt hållbart Malmö, Storstadssatsningen och URBAN-15. Dessa
tidsbegränsade program eller projekt, där extra resurser har tillskjutits för att bekämpa segregationen, har gett blandade resultat. Ofta har insatserna hjälpt individer och utvecklat bra metoder och
kunskap, men grundstrukturerna som fortsätter att segregera har kvarstått.
Med den vetskapen initierade kommunstyrelsen i Malmö, under ledning av Socialdemokraterna,
arbetet med Malmökommissionen, världens första lokala hälsokommission med uppdraget att analysera och ge förslag på hur skillnader i hälsa kan minska bland Malmöborna.
Rekommendationerna som presenterades 2013 var tydliga; jobba med tidiga insatser (sociala investeringar) och använd den samlade kompetensen som finns i staden - hos Malmöbor, hos föreningar,
näringsliv och akademin - för att både formulera problemen och lösa dem (kunskapsallianser). Idag
arbetar kommunen med att få in kommissionens rekommendationer i det ordinarie arbetet.
Indikationer visar att utvecklingen i Malmö nu går åt rätt håll. Boendesegregationen minskar (1).
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Sysselsättningen och skattekraften ökar snabbare i Malmö än i riket (2). Skolorna i flera av de
områden som benämns som utsatta lyfter sig allra mest och andelen högskoleutbildade ökar
snabbare än i övriga storstäder i Sverige. Samtidigt kvarstår fortsatta problem med en hemlöshet, barnfattigdom, ojämlikhet och otrygghet. Detta vill vi förändra.

1.) Källa: Love Börjeson, Hyresgästföreningen, Mångfald och segregation i Sverige, 2018.
2.) Källa SCB
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3 . SÅ UTVECKLAR VI ETT MALMÖ FÖR
ALLA
Malmö är en ung, global och öppen stad. Vi Malmöbor har rötter i 182 olika länder och nästan
hälften av oss är under 35 år. Det här är till fördel för hela Malmö men också övriga Skåne.
Tidigare erfarenheter visar tydligt att ett jämlikhetsskapande arbete inte bedrivs vid ”sidan om”
det ordinarie kärnuppdraget, vare sig det handlar om kommunen eller staten. Det betyder inte
att vi inte ska jobba med att testa och utveckla arbetssätt i avgränsad form, tvärtom kräver ett
ledarskap för förändring att man vågar testa det oprövade och vågar misslyckas. Målet är dock
att det som funkar ska in i det ordinarie arbetet och det som inte fungerar ska avslutas. Befintliga
system och tankemönster behöver utmanas.

5

3.1 SKOLSEGREGATIONEN SKA BRYTAS
Allt börjar i skolan. En skola som ser varje barn är nyckeln till att lösa många av morgondagens
samhällsproblem. En bra skola för alla är långsiktigt den viktigaste näringspolitiska satsningen
som ser till att säkra en god kompetensförsörjning och tillväxt. Men viktigast av allt, en skola
för alla är garanten för att varje barn, oavsett vilka föräldrar man har eller var man kommer
ifrån, får möjlighet att växa.
Malmös skolor har under de senaste åtta åren genomgått en unik förbättringsresa med höjda
skolresultat, trots att förutsättningarna har blivit tuffare. Men mer måste göras. Socialdemokraterna i Malmö vill bekämpa skolsegregationen i Malmö genom:
Alla barn i förskola
Nio av tio barn i Malmö är inskrivna i förskolan. Ofta är det just de barn som inte är inskrivna
som behöver den pedagogiska verksamheten och omsorgen allra mest. Därför vill vi satsa
på att öka andelen barn i Malmö som är inskrivna på förskolan. Målet är att alla barn ska gå i
förskolan.
En stärkt elevhälsa
Allt fler unga lider av psykisk ohälsa i sin vardag. Vi vill stärka elevhälsovården så att barns sociala förutsättningar och emotionella utveckling inte är ett hinder för barnens lärande.
Blandade skolor
Forskning visar att en blandad elevsammansättning är bra för alla elevers skolresultat. Vi vill ge
elever från olika delar av staden bättre förutsättningar att mötas genom att:
• Bygga skolor i gränsområden mellan stadsdelarna.
• Bygga fler och större skolor i områden där söktrycket är högt.
• Bygga centrala högstadieskolor i centrala Malmö.
• Gratis busskort till alla elever i högstadiet som väljer en skola längre än fyra kilometer bort.

6

Stärkt pedagogik i fritidshemmen
Vi vill stärka den pedagogiska verksamheten i fritidshemmen på de socialt utsatta skolorna och
anställa fler fritidspedagoger.
Satsa på ökad simkunnighet
Alla barn ska kunna simma, det är livsviktigt. Simkunnigheten skiljer sig åt mellan elever i olika
skolor. Det gör att många barn och unga får betyget ”ej godkänt” i ämnet Idrott och Hälsa. Vi
vill göra en extra satsning på simundervisning för elever som ännu inte lärt sig simma.
Stärkt demokrati
Att Malmöbor har rötter i 182 olika länder kräver något av oss alla som bor här. Vi socialdemokrater vill fortsätta se ett öppet Malmö, där alla känner sig hemma. Därför ska vi investera i
skolans demokratifrämjande arbete och för att skolan ska motverka rasism, sexism, extremism
och hatbrott.

Socialdemokraterna i Malmö kräver följande av staten:
En skola med kunskapskrav istället för vinstkrav
För att nå minskad skolsegregationen måste vi också rå på strukturer som idag understödjer skolsegregationen. Skolan är vår viktigaste framtidsinvestering, men den ska inte vara en
marknad för riskkapitalister.
• Skolan ska vara fri från både vinstkrav och religiös påverkan.
• Vi vill stoppa överetableringen av skolor och införa en gemensam ansökningsprocess till
både friskolor och kommunala skolor.
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3.2 FLER JOBB TILL MALMÖBORNA
Malmö är regionens självklara tillväxtmotor. 176 000 personer jobbar i staden, åtta nya företag
startas dagligen och allt fler väljer att flytta verksamheten hit. Samtidigt kvarstår arbetslösheten
som en av de högsta i landet.
Det finns ingen djupare klyfta än de mellan de som har ett arbete och de som är arbetslösa. Ett
arbete ger ekonomisk frihet och makt. Malmö ska vara en stad där kvinnor och män går till jobbet, tar ansvar och känner sig trygga. Vi socialdemokrater vill utveckla den svenska modellen där
vi både hjälps åt och ställer krav på varandra. Alla som kan jobba ska jobba.
Även om arbetslösheten sjunker och antalet Malmöbor som behöver försörjningsstöd för att klara sig minskar för tredje året i rad, är det alldeles för många Malmöbor som inte har ett jobb och
en egen försörjning. Även om hälften av alla nya jobb i Skåne skapas i Malmö, måste fler Malmöbor kunna ta del av dem.
Cirka 40 procent av alla arbetslösa i Malmö saknar gymnasieutbildning. Vi behöver jobba med
både arbetsmarknadsinsatser och utbildningsinsatser för att fler Malmöbor ska ta del av jobben
som växer fram. Socialdemokraterna i Malmö vill satsa på:
Insats inom två veckor
Försörjningsstöd är samhällets yttersta skyddsnät, men har på grund av tidigare försämringar
i de nationella trygghetssystemen blivit något av en andra klassens A-kassa. Ingen mår bra av
att sitta hemma och vänta. Därför ska samtliga Malmöbor som ansöker om försörjningsstöd på
grund av arbetslöshet ta del av en insats som innebär starten på väg till utbildning eller arbete
inom två veckor.
Fler utbildningsplatser och insatser som leder till jobb
Vi vill bygga ut vuxen- och yrkesutbildningen i staden så att fler Malmöbor ges möjlighet att
stärka sina kunskaper och stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Vi vill erbjuda fler arbetslösa
kombinationsinsatser bestående av både utbildning och praktik till kommunens egna bristyrken i
välfärden.

8

Sommarjobb för unga
Nästan sju av tio jobb förmedlas via kontakter. I en ung och global stad som Malmö saknar
många kontaktvägar in på arbetsmarknaden. Ett sommarjobb kan vara ett första steg till ett
första jobb. Därför vill vi att kommunen, i samarbete med Malmös näringsliv, erbjuder samtliga
gymnasieungdomar i Malmö antingen sommarjobb eller sommarpraktik med schyssta villkor.
Planera för fler jobb för Malmöborna
Malmö är regionens jobb- och tillväxtmotor. Detta arbete vill vi fortsätta understödja genom
satsningar på en aktiv näringspolitik och infrastruktur. Men fler Malmöbor måste kunna ta de
jobben som växer fram. Därför vill vi planera mer mark för fler industrijobb som Malmöbor kan
matchas till.
Kvarterscoacher för fler kvinnor i arbete
Att få fler kvinnor i arbete är viktigt för att öka jämställdheten men också för att bryta segregationen. Erfarenheter från exempelvis Berlin och Stockholm visar att ett uppsökande arbete och
närvaro på mötesplatser för att nå kvinnor som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden leder
till goda resultat. Därför vill vi satsa på ”kvarterscoacher” med en lokal förankring som jobbar
uppsökande i lokalsamhället med uppdraget att agera förebilder och få fler kvinnor som står
långt ifrån arbetsmarknaden att etablera sig.
En arbetsgivare som går före
Även om Sverige har en stark antidiskrimineringslagstiftning och Malmö stad bedriver ett
aktivt arbete vittnar alltför många Malmöbor om svårigheter att få en chans på arbetsmarknaden. Vi vill att Malmö stad föregår med ett gott exempel genom att utbilda kommunens chefer
i antidiskriminering. Vi vill också se över kommunens rekryteringsprocesser.
Malmö på export
I Malmö bor människor med rötter i 182 olika länder och många har viktiga nätverk till nya
marknader som företag kan exportera till. Tidigare erfarenheter från Region Skåne visar att
satsningar på att sammanföra exportföretag med personer som kan språk, kultur och har
nätverk till nya marknader ger goda effekter för såväl företagen som för arbetssökande. Därför
vill vi att staden inleder samtal med näringslivet och Arbetsförmedlingen i syfte att skapa förutsättningar för ett Exportprogram för att dra nytta av Malmös mångfald för att öka tillväxten.

Socialdemokraterna i Malmö vill att staten gör följande:
Samlat stöd till alla långtidsarbetslösa
Arbetsmarknadspolitiken är i grunden ett statligt ansvar. Socialdemokraterna i Malmö har i
flera år krävt att Malmö ska få bli pilotkommun för en ny, mer flexibel, statlig arbetsmarknadspolitik som är mer lokalt förankrad och utformad efter lokala förutsättningar och behov. Därför
är det glädjande att arbetet med Malmökraften nu påbörjats i Malmö där staden, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och primärvården tillsammans stödjer 4 000 långtidsarbetslösa
Malmöbor att komma i arbete. Vi vill utöka detta till att erbjuda samtliga långtidsarbetslösa i
Malmö samhällets samlade stöd genom Malmökraften. Ingen ska behöva bollas mellan stolar i
myndighetssfären.
Förläng etableringstiden
Även om den genomsnittliga etableringstiden näst intill har halverats de senaste åren, så befinner sig endast fyra av tio nyanlända är i jobb eller utbildning efter den tvååriga etableringstiden. Staten bör ta ett större ansvar och förlänga dagens tvååriga etableringstid så att den
bättre möter verkligheten.
Stärk den ekonomiska jämlikheten
I Sverige ska alla bidra efter förmåga. Det är så välfärden tryggas och kan utvecklas. Idag betalar kapitalstarka personer förhållandevis låg skatt, jämfört med vanliga löntagare. Därför vill vi
se en beskattning av kapital som möjliggör ökad jämlikhet.
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3.3 SVENSKA SPRÅKET ÄR VÅRT
GEMENSAMMA SPRÅK
Språk är makt och i Sverige är det svenska språket nyckeln till integration. Det öppnar dörrar på arbetsmarknaden och skapar förutsättningar för människor att försörja sig själva. För
föräldrar är språket viktigt för att ta del av sina barns skolgång. Men språket är också viktigt
för att barn ska få vara barn och inte behöva ta ett vuxenansvar genom att agera tolk åt sina
föräldrar. Eftersom Malmö är en global stad blir vårt gemensamma språk viktigt för att stärka
sammanhållningen och öka tilliten i Malmö. Vi vill satsa på:
Tidig språkinlärning
Språket är centralt för alla barns utveckling och skolgång. Skolornas fokus på språkutveckling
är en av anledningarna till att staden har stärkt skolresultaten de senaste åtta åren. Därför vill
vi:
• Fortsätta prioritera det svenska språket och modersmålsstöd i förskolan.
• Prioritera språket i alla ämnen i skolan. Skolorna har olika behov och förutsättningar, 		
men alla ska ha ett fortsatt fokus på språk.
Svenska från dag ett och mötesplatser för språkstöd
Vi vill se ett starkare samarbete med folkbildningsrörelserna och den nationella satsningen
”svenska från dag ett”, redan under asyltiden och första tiden i Sverige. Staden ska också i
större utsträckning använda sina mötesplatser för att få in språkstödjande verksamheter för
vuxna Malmöbor.
Språkplikt och förbättrad SFI
Språket är ofta nyckeln till arbete. Därför ska den som saknar tillräckliga svenskkunskaper
vara skyldig att delta i svenskundervisning. Men höga krav på den enskilda måste kombineras
med åtaganden från det offentliga som erbjuder bästa möjliga kvalitet. Därför vill vi bedriva all
SFI-undervisning i kommunens regi och i samarbete med stadens folkhögskolor.
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Fler SFI-talanger
SFI-undervisning kopplad till praktik i bristyrkesbranscher har gett goda resultat inom bland
annat hotellnäringen. Arbetssättet ska spridas till fler branscher och yrken.
Material på lätt svenska
Även om man som nyanländ ska kunna få viktig information på andra språk, är svenska huvudregel i kommunens material gentemot Malmöborna. Vi vill utveckla arbetet med att formulera
samhällsinformationen på lättbegriplig svenska.
bristyrken i välfärden.
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3.4 EN BOSTAD FÖR ALLA
Vi socialdemokrater ser bostaden som en rättighet och en viktig del av välfärden. En bra bostad är en förutsättning för att unga ska kunna studera eller ta ett första jobb, för företag att
kunna anställa eller för att nyanlända ska kunna etablera sig.
Idag har människor som inte är etablerade på bostads- eller arbetsmarknaden svårt att få en
egen bostad. Därför behöver fler Malmöbor få jobb samtidigt som vi främjar produktionen av
bostäder som vanligt folk har råd med. Även om många centrala lösningar på bostadsproblemen ligger på nationell nivå ska vi på lokal nivå göra mer. Socialdemokraterna i Malmö kommer
att arbeta för:
Fler hyresrätter som folk har råd med
Det kommunala bostadsbolaget MKB ska fortsätta bygga i hela staden och fokus ska ligga på
bostäder till rimliga priser.
Aktiv markpolitik för bostäder i hela staden
Kommunen är en stor markägare och har möjlighet att styra byggandet, men också att ställa
krav. Vi vill vidareutveckla erfarenheterna från exempelvis Lindängen för att använda markpolitiken som ett verktyg för att se till att det byggs bostäder i hela Malmö och till rimliga priser.
Fler hyresvärdar som tar ansvar
Vi vill verka för att fler fastighetsägare, förutom MKB, ska acceptera försörjningsstöd om inkomst, så att fler kan få en egen bostad.
1 000 nya ungdomsbostäder
Malmö är en ung stad. 40 procent av Malmöborna är 29 år eller yngre. Vi vet hur viktig bostaden är för att unga ska träda in i vuxenvärlden på riktigt. Därför vill vi att staden, tillsammans
med fastighetsägare och MKB, ser till att det byggs minst 1 000 ungdomsbostäder i Malmö
under nästa mandatperiod.
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Socialdemokraterna i Malmö kräver följande från staten:
Slopa lagen om eget boende (ebo)
Ett tryggt boende är viktigt för en fungerande integration av nyanlända. Dagens system där
asylsökande fritt och utan kontroll kan bosätta sig hos släkt och vänner är segregerande och
leder till att redan resurssvaga områden tar ett oproportionerligt stort ansvar. När ebo inte
fungerar bidrar det till trångboddhet, social misär och handel med svartkontrakt. Därför vill vi
slopa systemet med ebo. Principen måste vara att alla kommuner tar sin del av ansvaret för
flyktingmottagandet. Då förbättras också förutsättningarna för integration.
En social bostadspolitik för alla
Personer som inte är etablerade på bostads- eller arbetsmarknaden har idag svårt att få en
egen bostad. Resultatet blir att de kommuner där det råder bostadsbrist måste jobba med
tillfälliga och ofta dåliga boendelösningar i form av vandrarhemsliknande lösningar som ytterligare segregerar. Det behövs en modern statlig social bostadspolitik som ser bostaden som en
social rättighet och skapar mekanismer för att även de med lägre inkomster ska kunna ta del
av en bostad.
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3.5 SÅ BYGGER VI MALMÖ HELT
För Socialdemokraterna i Malmö är stadsplaneringen ett viktigt verktyg för att kunna bryta
segregationen.
Inför valet 2014 gick vi socialdemokrater fram med budskapet att vi ville bygga Malmö helt.
Idag ser vi hur byggkranar sträcker sig över hela staden, både i Västra hamnen, Hyllie och
Limhamn, men också områden där det inte har byggts på mycket länge såsom Sorgenfri, Oxie,
Holma och Lindängen.
Efter många års arbete rullar pågatåg på kontinentalbanan i december 2018. Tågen kommer
att stanna på såväl gamla stationer såsom Östervärn som i den nya stationen i Rosengård. Stadens östra delar binds samman med de centrala och avstånden minskar.
Det nybildade bolaget Rosengård Fastighets AB går nu vidare med planerna om stadsutvecklingsprojektet Culture Casbah som innehåller såväl bostäder som kommersiella lokaler och
Malmös nästa landmärke, alldeles intill Rosengårds station.
Malmö Live lockar besökare från olika samhällsklasser och på scen står såväl tvåornas kör som
Malmö Symfoniorkester.
En ny simhall och en skatepark mitt mellan det nya och gamla Hyllie lockar besökare från stadens alla delar och tillför något nytt till stadsdelarna.
I takt med att MKB bygger nya bostäder på glasbruksområdet i Limhamn förändras också befolkningsstrukturen och integrationen ökar.
När andra politiska krafter talar om att riva stadsdelar vill vi istället investera och utveckla
dessa. Vi vill fortsätta bygga Malmö helt. Socialdemokraterna i Malmö kommer att arbeta för:
En blandad stad
Äntligen byggs det bostäder i hela staden. Detta arbete ska fortsätta understödjas genom en
aktiv markpolitik som främjar byggande i områden där det inte har byggts på länge och ge-
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nom att planera för en blandad bebyggelse. Hyresrätter ska byggas där det saknas sådana och
bostadsrätter/äganderätter ska planeras i områden där de tillför ökad blandning.
Amiralsstaden – ett flaggskepp för att bryta fysiska barriärer
Malmökommissionen föreslog i sin slutrapport att Malmö skulle satsa på att använda stadsplaneringen som ett verktyg för att bryta segregation och fysiska barriärer. Ett av förslagen var
att utveckla Amiralsstaden. Socialdemokraterna i Malmö vill använda den kunskap som tidigare
stadsutvecklingsprocesser har gett i Västra hamnen och Hyllie, till att bygga samman staden
socialt. Därför vill vi under nästa mandatperiod tillsätta en projektorganisation bestående av
staden, MKB, fastighetsägare och civilsamhälle för att gå vidare med nästa steg i utvecklingen
av Amiralsstaden.
Sätta barnen i fokus
Vi vill bygga en stad där barn och barnfamiljer har en självklar plats i det offentliga rummet.
Därför har Malmö stad, under vår ledning, bland annat utvecklat ett tjugotal temalekplatser
runt om i Malmö. Vi vill bygga ännu fler. Målet är att alla barnfamiljer, oavsett inkomst och var
man bor ska trivas och besöka stadens olika delar.
Trafikplanera för alla
Socialdemokraterna i Malmö vill bygga en tät stad där gående, cyklister och kollektivtrafik
prioriteras. Förutom att det är bra för miljön är det också socioekonomiskt och demokratiskt
viktigt för att alla, oavsett inkomst eller ålder, ska kunna ta del av hela staden. Vi vill dessutom
erbjuda Malmöbor som fyllt minst 70 år gratis kollektivtrafik för att bryta äldres isolering.
Stadsplanera för jämställdhet
Vi vet idag att det offentliga rummet används i högre utsträckning av män än av kvinnor.
Därför har kommunen arbetat med att skapa jämställda mötesplatser runt om i staden. Detta
arbete vill vi vidareutveckla.
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3.6 ETT TRYGGARE MALMÖ
Vi Socialdemokrater vill se ett Malmö som håller ihop. Många Malmöbor känner stolthet och
en stor frihet i Malmö och det som staden har att erbjuda. Samtidigt ökar andelen som också
känner sig otrygga i staden. Allra störst är otryggheten i många av de socioekonomiskt svaga
delarna av staden. Denna otrygghet vill vi bryta genom att samhället agerar tufft mot såväl
brott som brottens orsaker. De grova våldsbrotten, som ofta är källan till otrygghet, måste
minska för att fler Malmöbor ska känna sig trygga i sin stad. Samtidigt måste vi jobba långsiktigt och förebyggande.
Därför har Malmö, som första stad i Europa, sjösatt det brottsförebyggande styrsystemet
CTC (Communities that care). Modellens fokus är en bra uppväxtmiljö för barn och unga för
en socialt hållbar stad – i Malmökommissionens anda. Genom noggranna, lokala analyser av
olika områden hittas riskfaktorer som kan orsaka känsla av otrygghet. Detta ska bemötas med
vetenskapligt beprövade metoder och utföras systematiskt på lång sikt. CTC inleddes i augusti
2018 med fem områden i olika delar av Malmö. Arbetssättet ska utökas till fler områden. Men
mer behöver göras. Socialdemokraterna i Malmö vill satsa på:
Fler vuxna i staden
Fler vuxna som är synliga på ungas arenor och som också skapar en relation till ungdomarna är
nödvändigt i arbetet med att skapa trygghet. Vi vill stötta och ge bättre förutsättningar till de
ideella aktörer som genom grannsamverkan och trygghetsvandringar jobbar för att Malmö ska
vara en tryggare plats. Vi vill även utöka kommunens fältgrupp till fler delar av staden. Kommunens personal jobbar med att identifiera unga på glid ute på ungas egna arenor med en
tydlig lokalkännedom.
Tryggare gator
Stadens utformning och fysiska investeringar är ett viktigt komplement till sociala insatser när
det kommer till att få bort strukturer som orsakar otrygghet. Redan när utformningen av nya
stadsrum planeras ska det finnas ett trygghetsskapande perspektiv. Vi vill jobba med åtgärder
såsom belysning, bättre renhållning och strategiskt utplacerade farthinder. Dessutom vill vi verka för fler trygghetskameror vid platser som är särskilt brottsutsatta. Bostadsområden som är
hela, rena och snygga är också tryggare.
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Bekämpa hedersvåld
I en öppen stad som Malmö ska alla få vara den man vill och älska den man vill. Det är en
grundpelare i ett jämlikt samhällsbygge. Trots detta utsätts Malmöbor, ofta kvinnor och flickor för påtryckningar, kontroll och förtryck. Det kan vi aldrig acceptera. Socialdemokraterna i
Malmö vill utöka kommunens hedersteam och utbilda personal i verksamheter som riktar sig
gentemot barn och unga för att tidigare upptäcka riskfaktorer. Vi vill också stärka samarbetet
med civilsamhället och trossamfund.

Socialdemokraterna i Malmö kräver följande från staten:
Fler poliser
Vi vill se fler synliga poliser på stadens gator och torg, samt fler områdespoliser som jobbar
lokalt med att skapa relation till Malmöbor och lokalsamhället.
Stärkt inspektionsarbete
Kommunala miljö-, bygglovs- och livsmedelsinspektörer stänger regelbundet ner oseriösa
näringsidkare. Genom att samordna tillsynsarbetet med nationella aktörer som polisen, skatteverket och tullen kan kommunen agera än mer effektivt. Därför vill vi skala upp denna samverkansmodell och att staten tillsätter betydande resurser för detta viktiga arbete. Genom samhällets samlade kraft kan vi strypa den organiserade kriminalitetens intäktsflöden.
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3.7 EN ÖPPEN OCH INKLUDERANDE STAD
Såväl delaktighet som känslan av delaktighet är viktiga för ett Malmö som håller ihop och för
folkhälsan. Vi vet att kultur- och föreningslivet fungerar som ett sammanbindande kitt som
påverkar människors hälsa och delaktighet.
I Malmö frodas kultur och fritidslivet. Det är en bärande del av välfärden och därför är Malmö
är en av de städer som satsar mest på kultur och fritid. Detta arbete ska fortsätta.
Men alla tar inte del av allt som Malmö har att erbjuda. Dessutom är det tydligt att såväl föreningslivet som kulturen kan spela en större roll i att stärka tilliten och delaktigheten i Malmö.
Socialdemokraterna i Malmö vill satsa på:
Fler allaktivitetshus
Allaktivitetshusen är mötesplatser med kostnadsfria aktiviteter för både barn och vuxna i området där tilliten mellan familjer och skola stärks. De nya allaktivitetshusen på Hermodsdalsskolan och Lindängeskolan har också spelat en stor roll för de förbättrade skolresultaten. Därför
vill vi att det byggs fler.
Demokratiambassadörer
Under de två senaste valrörelserna har Malmö stad engagerat unga Malmöbor och föreningslivet för att informera om valen till riksdag, region och kommun samt öka valdeltagandet i Malmö. En stark demokrati handlar dock om mycket mer än att rösta vart fjärde år. Det är något
som ständigt måste vårdas och utvecklas. Därför vill vi satsa på demokratiambassadörer, även
mellan valen. I arbetet ska unga Malmöbor och ideella aktörer engageras.
Områdesutveckling tillsammans
Malmö utvecklas i snabb takt, men fler behöver vara en del av- och känna delaktighet i utvecklingen. Vi socialdemokrater vill att lokalsamhällena i större utsträckning än idag är med och
driver processerna framåt. På så vis säkras också att stadens utveckling kommer fler till del.
Vi har under mandatperioden bland annat sett hur arbetet med BID Sofielund har gett goda
resultat, men även arbete i Lindängen. Därför vill vi att staden, näringslivet, föreningslivet och
boende i lokalsamhället bildar lokala organisationer för att främja den lokala områdesutvecklingen, i flera delar av staden där tilliten och delaktigheten är låg. Vi vill även pröva metoden
med lokala medborgarbudgetar.
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4 NÄSTA KAPITEL I MALMÖS UTVECKLING
Såväl delaktighet som känslan av delaktighet är viktiga för ett Malmö som håller ihop och för
Malmös omvandling har rönt stor uppmärksamhet och är vida känt runt om i världen. Men staden
fortsätter att ömsa skinn och förnyas, både mot bakgrund av egna planerade beslut och på grund
av händelser i omvärlden.
Malmö står nu i startgroparna för stora investeringar i miljövänlig infrastruktur, viktiga utbyggnadsområden i Nyhamnen, fortsatta investeringar i skola och samhällsservice samtidigt som vi vill
fortsätta bygga staden samman fysiskt och socialt.
Runt 2030, när den så kallade Fehmarn bält-förbindelsen mellan Tyskland och Danmark står klar,
kommer Malmö att befinna sig i centrum för en ny nordeuropeisk storregion där staden tillsammans med Hamburg och Köpenhamn agerar motorer för tillväxt, kultur och utbyte mellan
människor och idéer.
Tillsammans med Köpenhamn bedriver staden ett intensivt arbete för att ytterligare förstärka utvecklingen genom världens första internationella metrolinje, Öresundsmetron. Väl klar väntas den
förkorta restiden mellan städerna, expandera arbetsmarknadsregionen med ett helt Stockholm
och avlasta Öresundsbron för ökad godstrafik i framtiden.
Socialdemokraterna i Malmös viktigaste uppgift framöver är att verka för att hela Malmö och alla
Malmöbor tar del av den framtida utveckling och tillväxt som detta medför.
Vi vill utveckla Malmö för alla.
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VI INVESTERAR I
TRYGGHET OCH FRAMTIDSTRO

MALMÖ

