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KONTAKTA OSS: 
Hemsida: socialdemokraternamalmo.se 
Facebook: facebook.com/smalmo 
Telefon: 040-631 22 30



Malmö är Skånes enda storstad, regionens tillväxtmotor och 
porten till Europa. Vartannat jobb som skapas i Skåne skapas 
här. Hälften av bostäderna som byggs i Skåne byggs i Malmö. 
Och i Malmö har skolutvecklingen varit positiv åtta år i rad. 

Men alla Malmöbor har inte fått ta del av den positiva utveck-
lingen. Många känner otrygghet på grund av den organiserade 
brottsligheten. För många saknar ett jobb att gå till och alldeles 
för många barn lever i fattigdom och trångboddhet och får inte 
den start i livet som de har rätt till. 

Allt detta vill vi förändra.  
Det gör vi med:

Investeringar istället för skattesänkningar 

Jämlikhet istället för klyftor  

Samarbete istället för var och en för sig 

Det här är en sammanfattning av Socialdemokraterna i Malmös 
kommunalpolitiska program och vallöften för mandatperioden 
2018-2022.
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Det finns ingen djupare klyfta än den mellan de som har ett arbete och 
de som är arbetslösa. Ett arbete ger ekonomisk frihet. 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. 

DIN RÖST PÅ SOCIALDEMOKRATERNA INNEBÄR:
Investeringar för fler och växande företag  

Att försörjningsstödstagare inom två veckor garanteras en aktivitet eller 
utbildning som leder till jobb 

Fler yrkes- och utbildningsplatser 

Högre kvalitet och mer yrkesinriktad svenskundervisning i egen regi

Sommarjobbsgaranti för Malmös gymnasieungdomar 

Fördjupat samarbete med Köpenhamn för en Öresundsmetro

LÖFTEN FÖR  
FLER I ARBETE
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JOBBPAKTEN
         Malmö är en regional tillväxtmotor. Här skapas nästan hälften av alla 
nya jobb i Skåne. Fler jobb ska skapas genom satsningar på infrastruktur 
samt genom att stötta företagande och företag som vill växa. Vi vill både 
satsa på framväxten av fler industrijobb i Malmö och på fler uppstartsbolag 
som kan växa och exportera varor och tjänster. 

Även om arbetsmarknadspolitiken är ett statligt ansvar ska kommunen 
göra mer för att fler Malmöbor ska kunna ta de nya jobb som skapas. 
Fokus ska ligga på både skyldigheter och rättigheter. De som behöver 
försörjningsstöd ska garanteras en insats inom två veckor som tar dem 
vidare mot jobb eller utbildning. 

Den som saknar gymnasiekompetens ska erbjudas yrkes- och vuxen- 
utbildning. Vi vill satsa på fler utbildningsinsatser i kombination med praktik 
i bristyrken där jobbchanserna är goda. Kommunen ska vara en väg in i 
arbetslivet för den som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden. Vi vill att 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, primärvården och kommunen ge-
mensamt erbjuder alla långtidsarbetslösa ett samlat stöd och rätt insatser. 

Svenska språket är nyckeln till arbete. Den som inte kan tillräcklig svenska 
ska vara skyldig att delta i svenskundervisning för att ha rätt till försörj-
ningsstöd. Samhället ska också erbjuda svenskundervisning av hög kvalitet. 
Därför vill vi utöka antalet SFI-platser i kommunal regi och samarbeta med 
folkhögskolorna. Vi vill satsa på undervisning i svenska för invandrare (SFI) 
kombinerad med praktik i bristyrken och språkträning på stadens mötes-
platser.

Ett sommarjobb ger värdefulla kontakter och leder ofta till det första 
jobbet för den som är ung. Därför vill vi att kommunen tillsammans med 
näringslivet erbjuder sommarjobb eller sommarpraktik med ersättning 
och schyssta villkor till alla gymnasieungdomar i Malmö. 

En Öresundsmetro mellan Malmö och Köpenhamn kommer att avlasta 
Öresundsbron och dubblera arbetsmarknadsregionen. Vi vill skriva ett 
samarbetsavtal med Köpenhamn om vägen framåt och undersöka hur 
metron kan utökas med fler stationer i Malmö.

”
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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 och mot brottens orsaker för att skapa ett tryggt Malmö.  
Det innebär att de 200 mest brottsaktiva personerna som polisen bedömer 
står för majoriteten av kriminaliteten i Malmö kompromisslöst måste bort 
från gatorna och lagföras. Samtidigt ska vi stärka det förebyggande och 
jämlikhetsskapande arbetet, eftersom det ger störst effekt på lång sikt.  

DIN RÖST PÅ SOCIALDEMOKRATERNA INNEBÄR:
10 000 polisanställda och hårdare tag mot de gängkriminella

Förstärkt tillsynsarbete för att attackera den svarta ekonomin 

Fler kameror, bättre belysning och renare gator 

Fler förebyggande insatser och fokus på unga i riskzon 

Fler fältarbetare och vuxna på stan 

Stärkt stöd till personer med missbruks- och beroendeproblem

Stärkt kvinnofridsarbete och stärkt arbete mot hedersförtryck 

Förstärkt arbete mot våldsbejakande extremism 

LÖFTEN FÖR  
ÖKAD TRYGGHET
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ETT TRYGGARE MALMÖ
          När brott begås ska samhället slå tillbaka med sin samlade kraft.  
De kriminella ska lagföras och gängkriminaliteten bekämpas. Vapen och 
droger ska bort från gatan. Den svarta ekonomin ska attackeras. 

Under mandatperioden har regeringen sett till att stärka Tullverket, skärpa    
vapenlagar, beslutat om en ny polisutbildning i Malmö samt gjort en  
historiskt stor satsning på Polisen. Men mer måste göras. 

Vi vill se fler poliser nära människor, inte bara när ett brott har begåtts utan 
även synliga i vardagen för att förhindra brott och öka tryggheten. Även om 
den direkta brottsbekämpningen är ett nationellt ansvar, så ska kommunen 
göra mycket för att skapa ett tryggare Malmö. 

Genom ett förstärkt tillsynsarbete tillsammans med polisen, Tullverket och 
Skatteverket kan kommunen bidra till att strypa kriminellas intäktskällor 
och stänga ner verksamheter med kopplingar till den svarta ekonomin. 
Ytterligare satsningar ska få bort ännu fler målvaktsbilar. 

Hur staden planeras och underhålls spelar en stor roll för känslan av trygghet. 
Därför vill vi satsa på bättre belysning, ökad renhållning, strategiskt utplace-
rade farthinder samt fler trygghetskameror på särskilt brottsutsatta platser. 

Kommunens utåtriktade fältarbete ska stärkas bland annat genom trygg-
hetsvandrare och grannsamverkansinitiativ och vi ska även stötta det enga-
gemang som finns hos föreningslivet. 

Det förebyggande arbetet är viktigast för att unga inte ska hamna i krimi-
nalitet. Vi vill stärka kommunens arbete med unga i riskzon och intensifiera 
det drogförebyggande arbetet. Kommunens avhopparverksamhet ska 
stärkas och ges ett uppsökande uppdrag för att förmå fler att tidigare 
lämna den kriminella banan. 

Malmö är och ska fortsätta vara en öppen stad där du ska kunna vara dig 
själv utan att vara rädd för att utsättas för sexism, rasism, extremism, hat-
brott eller våld i nära relationer. Vi vill satsa på civilsamhällets aktörer och 
kommunens egna verksamheter för att stärka demokratin och öka trygghe-
ten hos alla Malmöbor.

”



Malmöelevernas skolresultat har stärkts åtta år i rad. Det är en unik för-
bättringsresa, tack vare vår kraftsamling och elevernas och skolpersonalens 
hårda slit. Men vi vill mer. Resultaten ska fortsätta uppåt. Alla barn ska få 
möjlighet att växa och nå kunskapsmålen. Vi nöjer oss inte med mindre.  
 
 
DIN RÖST PÅ SOCIALDEMOKRATERNA INNEBÄR:
Att mer resurser till skolan alltid prioriteras före sänkt skatt 

Att fler barn får ta del av förskolan 

Fler skolor och minskad segregation   

Stärkt elevhälsa 

En skola fri från politiska experiment 

LÖFTEN TILL
BARN I SKOLAN
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UNIK FÖRBÄTTRINGSRESA
          Malmös skolor har under de senaste åtta åren genomgått en unik 
förbättringsresa med höjda skolresultat. Men vi socialdemokrater vill 
mycket mer. Malmö fortsätter att växa snabbt och behoven av investeringar 
i såväl nya skolbyggnader som mer skolpersonal är stora. Vi kommer alltid 
att prioritera nödvändiga resurser till skolan framför skattesänkningar.

Förskolan ska vara en rolig, stimulerande och lärorik plats där barngrupper-
nas storlek är väl avvägd. Barnen ska erbjudas en trygg miljö där behörig 
och kunnig personal har tid att se varje barn. Även om nio av tio barn idag 
är inskrivna i förskolan vill vi att fler barn ska få ta del av denna.

Vi vill se en skola som ger alla barn, oavsett bakgrund eller vilka föräldrar 
man har, lika möjligheter att utveckla sina talanger och få en bra start i livet. 
Skolresultaten ska fortsätta förbättras genom att skolorna stöttas och 
ges tillräckligt med resurser så att proffsen – lärare och skolledare – ska få 
vara just proffs. Därför vill vi stärka lärarnas möjligheter att utvecklas och 
fokusera på det pedagogiska arbetet genom att avlasta med administrativ 
personal. Vi vill också att det anställs fler fritidspedagoger.

Allt fler unga i Sverige uppger att de mår dåligt och känner oro. Därför vill 
vi utöka elevhälsovården i Malmös skolor under nästa mandatperiod. 

Vi vill bryta skolsegregationen genom att ge elever från olika delar av 
Malmö bättre förutsättningar att mötas. Därför vill vi fortsätta bygga skolor 
i gränsområden mellan stadsdelar samt fler högstadieskolor i centrala 
Malmö. Vi vill ge gratis busskort till alla elever i högstadiet som har mer 
än fyra kilometer till skolan. 

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.  
Vi vill också se samma krav på personaltäthet i friskolor som i kommunala.

”
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För oss socialdemokrater är det självklart att satsa på dem som varit med 
och byggt upp det svenska välfärdssamhället. De äldre i Malmö blir allt 
fler och vi har en stor utmaning framför oss där vi behöver anställa mer 
personal och bygga fler äldreboenden och vårdplatser. Då behövs mer 
resurser till vård och omsorg. Detta är mycket viktigare än stora skatte-
sänkningar. 
 

DIN RÖST PÅ SOCIALDEMOKRATERNA INNEBÄR:
Fler anställda i omsorgen – och trygga anställningar för personalen 

Fler trygghetsboenden och fler mötesplatser för äldre 

Gratis kollektivtrafikresor för alla över 70 år 

Gratis fixartjänster och IT-support i hemmet för alla över 75 år

Avskaffad pensionärsskatt och höjda pensioner

LÖFTEN TILL  
MALMÖS ÄLDRE
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EN TRYGGARE ÅLDERDOM
          I Malmö ska det vara tryggt och bra att leva, oavsett ålder. Här ska 
den som avslutat sitt yrkesliv skörda frukterna av sina insatser för samhället 
genom att kunna leva ett aktivt och socialt liv. 

Den som inte orkar eller kan göra allt själv ska få den hjälp som behövs. 
Goda villkor ska gälla inom äldreomsorgen. Kontinuitet, bra bemötande 
och personal som trivs höjer kvalitén och ger den bästa servicen.  
Investeringar i vår äldreomsorg går före privata företags vinstintressen. 

Ensamhet är ett problem som ökar upp i åldern och kan påverka hälsan, 
både fysiskt och psykiskt. Genom träffpunkter, mötesplatser och ett rikt 
föreningsliv vill vi minska risken för isolering. 

Alla Malmöbor som fyllt 70 år ska få resa gratis med kollektivtrafiken i 
Malmö vardagar mellan kl. 09-15 och 18-04 samt alla tider under helger. 
Investeringar i kollektivtrafik och separata gång- och cykelbanor gör hela 
staden med dess rika kulturutbud och aktivitetsliv mer tillgänglig. De 
närmaste åren kommer busstrafiken att moderniseras med nya expresslin-
jer samt eldrivna bussar för smidig framfart. Stadstrafiken med tåg utökas 
med den nya Malmöpendeln där sju stationer i olika delar av staden ingår. 

Datorer blir allt mer nödvändiga för att kunna utföra även de enklaste,  
rutinmässiga ärendena. För att se till att alla kan använda ny teknik ska 
kommunen bistå med teknisk support genom en särskild tjänst för kom-
munens äldre. 

Under nuvarande regeringens tid vid makten har pensionärer i genomsnitt 
fått 1100 kronor mer i månaden, bland annat för att vi steg för steg avskaffar 
den orättvisa pensionärsskatten som ska vara helt borta 2020. Nu ska 
även pensionerna höjas.

”
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En egen bostad innebär trygghet och är en viktig del av välfärden. Den 
kan vara en förutsättning för unga att kunna ta sitt första jobb eller studera, 
för företag att kunna anställa, för nyanlända att integreras och för barn att 
lyckas i skolan. Alla ska ha rätt till en bostad och bostadsbyggandet ska 
användas för att bryta segregationen. 
 

DIN RÖST PÅ SOCIALDEMOKRATERNA INNEBÄR:
Fler bostäder i hela Malmö

Fler hyresrätter till rimliga priser

Minst 1 000 fler ungdomsbostäder under nästa mandatperiod

Fler trygghetsboenden för äldre

Nej till utförsäljning av det kommunala bostadsbolaget MKB

Nej till marknadshyror med fri hyressättning och chockhöjda hyror

LÖFTEN OM  
FLER BOSTÄDER
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DET BYGGS SOM 
ALDRIG FÖRR
          Malmö är en snabbt växande storstad med ett stort bostadsbehov. 
Det behövs bostäder i olika upplåtelseformer och i varierande storlekar 
som riktar sig till Malmöbor med olika inkomster. 

Vår bostadspolitik ska bygga staden samman och se till att fler Malmöbor 
kan ta del av stadens utveckling. 

Vi vill satsa på snabbare handläggning i kommunen och på en aktiv mark-
politik som innebär att fler bostäder byggs till rimliga priser i hela Malmö. 
Det kommunala bostadsbolaget MKB ska fortsätta bygga fler hyresrätter 
som Malmöbor har råd med. 

Alldeles för många saknar idag en bostad och hänvisas till dåliga boende-
lösningar. Vi vill verka för att fler fastighetsägare utöver MKB ska acceptera 
försörjningsstöd som inkomst, så att fler kan få en egen bostad. Vi vill 
även att fler fastighetsägare ansluter sig till Boplats Syds bostadsförmedling. 

Malmö är en ung universitetsstad där 40 procent av invånarna är 29 år 
eller yngre. Vi vet hur viktig bostaden är för att unga ska kunna ta det där 
första jobbet och träda in i vuxenvärlden. Därför vill vi se till att det byggs 
minst 1 000 ungdomsbostäder under nästa mandatperiod. 

För äldre ska bostaden inte vara isolerande, möjligheter till social samvaro 
ska finnas nära. Därför vill vi satsa på fler trygghetsbostäder och mötes-
platser för äldre. 

Människor ska ha rätt till en bostad med rimlig hyra. Därför är vi mot mark-
nadshyror. Vi vill värna om den svenska modellen, där hyrorna förhandlas 
fram mellan fastighetsägarna och hyresgästernas representanter.

”
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Ett brett och tillgängligt kultur- och fritidsliv bidrar till ökad folkhälsa, 
gemenskap och stärker människors delaktighet i samhället. Därför är ett 
rikt kultur- och fritidsliv bärande delar av välfärden. Malmö är en av de 
kommuner i Sverige som satsar mest på kultur och fritid. Det ska vi fort-
sätta att göra.  

DIN RÖST PÅ SOCIALDEMOKRATERNA INNEBÄR:
Avgiftsfritt kulturutbud och fritidsaktiviteter för alla barn och unga på alla lov

Att Kulturskolan finns i fler bostadsområden och kan ta emot fler elever 

Utveckling och utökning av stadens bibliotek 

Att allaktivitetshus-modellen sprids till fler stadsdelar 

Ett öppet och tillgängligt föreningsliv  

Satsningar för att få fler tjejer aktiva i föreningslivet

 

LÖFTEN FÖR  
KULTUR & FRITID
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EN MENINGSFULL FRITID
          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 främja alla människors lika 
värde, demokrati och jämställdhet. Vi vill driva en kulturpolitik för hela 
staden. 

Kulturen ska vara tillgänglig för alla med fortsatta satsningar på stadens 
kulturinstitutioner. Vi vill arbeta för att etablera ett Rörelsernas museum 
i Malmö och att Teknikens och sjöfartens hus ska bli ett modernt science 
center. Vi ska öka barns och ungas möjligheter att utforska, prova på och 
utöva kultur. Bland annat ska Kulturskolan finnas på fler platser i staden och 
kunna ta emot fler elever. Vi vill fortsätta satsningarna på avgiftsfri kultur 
för barn och unga och samtidigt rikta särskilda insatser till pensionärer, stu-
denter och personer med funktionsvariationer och andra som inte självklart 
tar del av kulturlivet.

Biblioteken har en avgörande betydelse för att skapa ett inkluderande och 
jämlikt samhälle. Därför vill vi både utveckla och stärka stadens bibliotek. 

De fritidsaktiviteter som staden erbjuder eller stödjer ska vara tillgängliga 
och välkomnande för alla. Det är viktigt att erbjuda attraktiva verksamheter 
i bra lokaler och att hålla nere deltagaravgifterna så att alla som vill kan 
vara med. 

I allaktivitetshusen på Lindängen och Hermodsdal kan barn, ungdomar 
och vuxna som bor i området ta del av givande och kostnadsfria aktiviteter 
– varje dag. Vi ska sprida modellen med allaktivitetshus till fler stadsdelar. 
Vi vill också att det ska finnas ett utbud av mötesplatser riktade mot sär-
skilda målgrupper. 

Vi har målmedvetet arbetat för att göra fritids- och idrottslivet i staden 
mer jämställt. Jämställdhetsutbildningar, jämställdhetsbidrag och jämställd 
sponsring är alla viktiga verktyg för att påverka strukturerna i förenings-
livet. Idag har kommunens egna träningsanläggningar jämställda fördel-
ningsprinciper av träningstider. Detta arbete ska utvecklas för att få fler 
tjejer aktiva i föreningslivet.

”
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Malmö är en öppen och global stad. Här finns människor med rötter i 
nästan hela världen, samlade på en liten yta, som kallar staden för sitt 
hem. Oavsett vem du är och var du kommer ifrån ska du ges möjlighet att 
snabbt etablera dig i staden och samtidigt själv göra ditt yttersta för att 
integreras.

DIN RÖST PÅ SOCIALDEMOKRATERNA INNEBÄR:
En blandad och mer integrerad stad 

Arbete för att reformera ebo-lagen

Material på lättläst svenska ska vara en huvudregel 

Språkutveckling i förskola och skola 

Arbete för att främja demokrati och tolerans i skolor 

Nolltolerans mot hatbrott och rasism

Stöd till civilsamhället för bättre integration 

 

LÖFTEN FÖR  
ÖKAD INTEGRATION
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EN INKLUDERANDE STAD
          Malmö ska vara ett föredöme genom att visa hur vi kan dra nytta av 
stadens mångfald. 

Ett tryggt boende är ett viktigt steg för en god och fungerande integra-
tion. Vi socialdemokrater vill förändra ebo-lagen som ger asylsökande rätt 
att fritt välja bosättning. Detta för att få bort negativa konsekvenser såsom 
trångboddhet, social problematik och handel med svartkontrakt. Om alla 
kommuner tar lika stort ansvar för flyktingmottagandet förbättras integra-
tionen.

Även om genomsnittstiden för nyanlända att etablera sig på arbetsmark-
naden nästan har halverats, måste mer göras för att korta vägen till jobb 
ytterligare. Socialdemokraterna i Malmö vill att staten tar ett större ansvar 
för mottagandet genom att förlänga dagens tvååriga etableringstid. 

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. Att Malmöborna har ett gemensamt språk är en betydande del 
i det kitt som stärker sammanhållningen i Malmö. Kommunens mötesplat-
ser ska erbjuda språkträning för vuxna och kommunalt material ska som 
huvudregel produceras på lättläst svenska. 

Språk är också viktigt i alla barns skolgång. Vi vill att både förskolor och 
skolor ska ha ett fokus på språket, både modersmålet och svenskan. Sta-
dens skolor ska arbeta med att främja demokrati och alla människors lika 
värde samt bekämpa rasism, sexism, extremism och hatbrott. Malmö ska 
fortsätta att vara en öppen och inkluderande stad. 

Civilsamhället har en särskild roll för att den som nyanländ ska kunna få till-
gång till en meningsfull fritid och lättare komma in i samhället. Därför vill 
vi fortsätta stötta föreningslivet i Malmö och samarbeta med näringslivet 
för att snabba på integrationsprocessen.

”
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En långsiktigt hållbar samhällsutveckling kräver lösningar på dagens 
och morgondagens miljöutmaningar. Detta arbete måste göras 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 miljö 
och människor. Målen är ambitiösa, Malmö ska vara världsbäst på hållbar 
stadsutveckling. Fossila bränslen ska höra till det förflutna, nu prioriteras 
sol, vind, vatten och biogas.

DIN RÖST PÅ SOCIALDEMOKRATERNA INNEBÄR:
Ett grönare och skönare Malmö med fler träd och fler odlingar i stan 

Fler klimatsmarta och tystkörande elbussar 

Persontrafik på Kontinentalbanan med stopp på flera stationer

Fler och säkrare cykelbanor 

Satsningar på ett hållbart Öresund med god vattenkvalitet

Ett förbud mot plastpåsar inom torghandel 

 

LÖFTEN FÖR  
MILJÖ & HÅLLBARHET
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EN GRÖN OCH  
HÅLLBAR STAD
          Vi har länge satsat på hållbar stadsutveckling med en tydlig miljö- 
profil. Flaggskepp som Augustenborg, Västra hamnen, Hyllie och nu också 
Sege Park har gjort det möjligt att testa 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 fotgängare, 
cyklister och kollektivtrafik – har gjort Malmö känt långt utanför landets 
gränser. Arbetet med att främja ny miljöteknologi och nya innovationer, 
utveckla en modern och jämställd trafikplanering ska fortsätta. Stadens 
skyfallsarbete ska också fortsätta stärkas.

Vi prioriterar satsningar på att göra kollektivtrafiken mer attraktiv istället 
för att motarbeta bilåkandet. De närmaste åren görs en historiskt stor 
satsning på förbättrad kollektivtrafik i Malmö. Busstrafiken kommer att 
moderniseras med nya expresslinjer samt eldrivna bussar för smidig fram-
fart. Stadstrafiken med tåg utökas med den nya Malmöpendeln där sju 
stationer i olika delar av staden ingår, varav tre är helt nya.

Malmö ska också fortsätta vara en av världens bästa cykelstäder. I de städer 
där utvecklingen kommit ännu längre finns snabba cykelstråk på båda 
sidor av vägen längs de viktigaste trafiklederna. Sådana supercykelstråk 
mellan stadens ytterområden och centrala delar skulle skapa attraktiva 
pendlingsmöjligheter med cykel för alla Malmöbor.

Malmö är en stad vid havet och det ska märkas. Malmös engagemang i det 
globala arbetet att skydda haven kommer att bli allt tydligare genom World 
Maritime University, etableringen av The Global Ocean Institute och det 
faktum att staden utsetts till en Ocean Hub av FN. Etableringen av Marin-
pedagogiskt Center främjar barns och ungdomars förståelse och intresse 
för hav och marina resurser. Malmöbornas tillgång till stadens vatten ska 
värnas och förbättras, inte minst genom att minska mängden plastavfall i 
den offentliga miljön. 

”
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Malmö

ENGAGERA DIG!
Jag vill bli medlem (240 kr/år)

Namn 

Telefon

E-post

Adress

Postnr

Personnr:

Vi kommer att spara dina uppgifter. Läs mer på socialdemokraterna.se/integritetspolicy

Jag vill engagera mig i valkampanjen

Jag vill ha ert nyhetsbrev

Gå in på socialdemokraterna.se/bli-medlem eller fyll i denna talong, 
lägg den i ett kuvert och posta den till oss. Skriv denna adress, så 
behöver du inte frankera: Socialdemokraterna i Malmö, Svarspost 
20137654, 214 00 Malmö

Ort


