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MALMÖ HELT! 



Malmö är utan tvekan Sveriges mest spännande stad. Här finns 
energin, modet och kreativiteten. Här finns en unik kraft framåt. 
Det är därför de allra flesta Malmöbor verkligen älskar sin stad. 
Och det är därför som vi socialdemokrater kämpar hårt för att 
bygga Malmö helt. Det handlar helt enkelt om respekt för alla 
vanliga Malmöbor som, var och en på sitt sätt, jobbar för att hålla 
Malmö i gång. 

Det allra viktigaste för oss socialdemokrater är att alla ska få ta del 
av stadens framgångar. Att alla ska ha lika rättigheter, skyldigheter 
och möjligheter i livet. Oavsett vem man är och vilken bakgrund 
man har. För vi är ju alla Malmöbor. Ett samhälle som håller ihop, 
där människor tar ansvar för sig själva och för varandra, har bäst 
förutsättningar att uppnå detta. 

Det kompletta kommunpolitiska programmet hittar du på vår 
hemsida. Den här broschyren är en sammanfattning, som i korthet 
berättar vad vi socialdemokrater vill göra under åren 2022–2026. 
För att fortsätta att bygga Malmö helt.  
Tillsammans!

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

ETT MALMÖ SOM HÅLLER IHOP.

Öppna Swish-appen 
och scanna QR-koden

Bli medlem!



5MALMÖ

   DETTA VILL VI ARBETA MED UNDER 2022-2026:
• Verka för att det skapas fler jobb i tjänstesektorn,  
  inom logistikbranschen och i gröna näringar. 

• Nya satsningar för en nyindustrialisering inom  
  grön och hållbar energi. 

• Verka för att Danmark och Sverige fattar beslut  
  om en Öresundsmetro.

• Stärka vuxenutbildningen och satsa på fler yrkes- 
  utbildningsplatser.

• Införa Ungdomsjobb i Malmö stad, med tidsbe- 
  gränsade anställningar för arbetssökande mellan  
  18 och 29 år.

DET HANDLAR OM JOBBEN! 
Malmös framgångar tillhör alla de vanliga Malmöbor som kämpar 
med att hålla staden i gång. Det är därför vi socialdemokrater arbe-
tar så hårt för jobben. 

För vi vet att arbete med avtalsenliga och goda villkor är en grund-
förutsättning för ett jämlikt och jämställt samhälle. Ett arbete ger 
människor en egen försörjning men också makt över sina liv. Att 
alla som kan arbeta också arbetar och betalar skatt, är dessutom en 
förutsättning för vår gemensamma välfärd. 

Malmö är regionens tillväxtmotor. Hälften av alla nya jobb i Skåne 
skapas här. Varje dag startas i snitt åtta företag i staden och allt fler 
söker sig hit eller väljer att expandera sin verksamhet i Malmö. 

Många olika insatser gör att arbetslösheten i Malmö sjunker. Och att 
antalet Malmöbor som behöver vända sig till socialtjänsten för att 
klara sin egen försörjning minskar. Men det är fortfarande för många 
Malmöbor som är arbetslösa. Allt för många barn i Malmö lever i 
hushåll där föräldrarna saknar jobb och egen inkomst. Detta vill vi 
socialdemokrater förändra. 

Alla behövs när vi bygger samhället starkare och tryggare.
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   DETTA VILL VI ARBETA MED UNDER 2022-2026:
• Fortsätta att arbeta med att stärka Malmös skolresultat. 

• Kämpa mot marknadsstyrning, konkurrens och vinster i skolan.

• Verka för en trygg förskola med mindre barngrupper.

• Se till att det finns OB-förskola och nattis för att de som jobbar  
  på obekväma tider ska få ihop livet. 

• Motverka mobbing, hedersförtryck och alla former av rasism på  
  skolor och förskolor.

• Stärka tidiga insatser för elever som halkar efter och fortsätta att  
  satsa på sommarskola, fler bemannade skolbibliotek och läxhjälp. 

• Bygga högstadieskolor i delar av staden där elever från olika områ- 
  den kan mötas.

• Stärka och bygga ut biblioteken i fler delar av Malmö samt erbjuda  
  generösa öppettider. 

• Bygga fler fritidsgårdar och etablera nya Allaktivitetshus. 

• Fortsätta att göra fritids- och idrottslivet i Malmö mer jämställt,  
  bland annat genom jämställd fördelning av träningstider.

SATSA PÅ BARN OCH UNGA  
IDAG - FÖR ETT STARKARE 
MALMÖ IMORGON 
Att bygga Malmö helt för framtida generationer är kanske vår allra 
viktigaste uppgift. Och då handlar det om barnen. Vi ska ge alla 
barn, oavsett bakgrund eller var i staden man bor, en chans att växa 
och bli en positiv kraft i morgondagens samhälle.  

Vi är stolta över att skolresultaten har förbättrats i Malmö under lång 
tid. Men vi är inte nöjda. Det finns mycket kvar att göra. 

Därför ska vi fortsätta att kämpa mot marknadsstyrning, konkurrens 
och vinster i skolan. Skattemedel ska gå till barnens skolgång, inte 
till vinster för privata skolkoncerner. Malmös skolor ska ge alla barn 
det stöd och hjälp de behöver. Ingen ska lämnas efter.

Ett bra kulturutbud och meningsfulla fritidsaktiviteter är också viktiga 
grundstenar för att bygga Malmö helt. Därför ska vi fortsätta att satsa 
på fritidsgårdar, bibliotek och annan kultur- och fritidsverksamhet för 
alla barn och ungdomar, oavsett föräldrarnas plånbok.
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   DETTA VILL VI ARBETA MED UNDER 2022-2026:
• Höja kvaliteten i äldreomsorgen och i omsorgen om personer med  
  funktionsvariation genom kompetensutveckling för personalen i ex- 
  empelvis svenska språket. 

• Avveckla hemtjänstens så kallade minutscheman, som har tvingat  
  vårdpersonalen att stressa genom arbetsdagen utan att hinna med   
  en pratstund eller lite extra omtanke.

• Bygga fler trygghetsboenden och seniorboenden för att möta äldres  
  behov och önskemål om ett tryggt boende.

• Motverka ofrivillig ensamhet bland äldre genom att fortsätta satsa på  
  kommunala mötesplatser och gratis busskort för 70-plussare.

• Fortsätta utveckla arbetet med avgiftsfri kultur.

• Värna Malmös breda kulturliv genom ett generöst stöd till det fria  
  kulturlivet.

• Verka för att Malmö utses till Europas kulturhuvudstad år 2029. 

BRA OMSORG OCH KULTUR  
FÖR ALLA MALMÖBOR! 
Välfärden är kärnan i det socialdemokratiska samhällsbygget. Bra 
vård och omsorg, tillsammans med ett rikt kultur- och fritidsliv, 
hjälper till att utjämna förutsättningar mellan människor. Välfärden 
förenar oss och är något vi alla tar del av. Därför ska alla bidra till 
välfärden efter förmåga. Och ta del av den efter behov. Det handlar 
om rättvisa!

Malmös äldre, som varit med att bygga upp vårt samhälle och vår 
stad, ska få en bra omsorg och personer med funktionsvariation 
kunna leva ett gott och aktivt liv. Hemtjänsten ska inte få styras av 
pressande minutscheman.

Även kultur och fritid är viktiga delar av en stad som hänger ihop. 
Därför vill vi verka för ett generöst stöd till det fria kulturlivet och 
fortsätta att utveckla Malmö som en nod för kulturella och kreativa 
näringar. Alla Malmöbor ska få ta del av stadens kulturliv, oavsett 
plånbok.
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   DETTA VILL VI ARBETA MED UNDER 2022-2026:
• Malmö ska fortsätta vara en föregångare i klimat- 
  omställningen såväl nationellt som internationellt.

• Verka för att Malmö ska försörjas till 100 procent  
  av förnybar och återvunnen energi år 2030.

• Verka för att mer gods kan transporteras på järn- 
  väg, ställa om busstrafiken till eldrift och arbeta för  
  en bra infrastruktur för laddning av elfordon. 

• Prioritera en klimatsmart trafikplanering, där   
  gång-, cykel- och kollektivtrafik utvecklas. 

• Förbättra vattenkvaliteten i kanalen, andra vatten- 
  drag och Öresund, bland annat genom minskade  
  utsläpp och så kallad bräddning.

RÄTTVIS MILJÖ-  
OCH KLIMATPOLITIK! 
Klimatfrågan är vår tids största utmaning. Det är en fråga som inte 
känner gränser och som inte kan vänta. Det krävs insatser på global, 
nationell och lokal nivå. För Socialdemokraterna är klimatomställ-
ningen en uppgift för hela samhället. Den kan inte bara lämnas till 
individen eller marknaden att hantera. 

För att lyckas ställa om behövs en miljö- och klimatpolitik som är 
både grön och rättvis. Som minskar klyftor i stället för att vidga 
dem. Som inte skjuter problemet på någon annan eller kommande 
generationer att hantera. Utgångspunkten för vårt lokala arbete är 
Parisavtalet med målet om att den globala uppvärmningen i världen 
hålls under 1,5 grader samt FN:s globala hållbarhetsmål Agenda 
2030. 

Vi är stolta över att Malmö har utsetts till Sveriges miljöbästa kom-
mun hela fem gånger under de senaste åren. Det betyder att vårt 
arbete för renare luft, minskade utsläpp och bättre grönytor och 
havsmiljöer är på rätt väg. Men vi vill mycket mer!
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   DETTA VILL VI ARBETA MED UNDER 2022-2026:
• Fortsätta att sprida Mallbo till fler delar av staden. 

• MKB ska erbjuda sina hyresgäster förtur vid all nyproduktion,  
  för att på så sätt frigöra fler lägenheter i det äldre beståndet. 

• Underlätta för barnfamiljer att hitta boende i Malmö, bland annat   
  genom fler stora lägenheter med trygga, gröna gårdar för lek.

• Bygga fler temalekplatser för barn och deras familjer. 

• Underlätta för fler innovativa exempel på stadsradhus, radhus  
  på tak och yteffektiv småhusbebyggelse.

• Se till att det byggs fler bostäder för unga och studentbostäder. 

• Se till att fler bostadsrätter eller radhus byggs i områden som  
  domineras av hyresrätter och vice versa.

• Se till att det blir lättare att bo och arbeta i olika delar av staden 
  genom trafikplanering, fler Malmöexpresslinjer och fler cykelbanor. 

FLER SKA HA RÅD ATT BO  
I ETT MALMÖ SOM HÅLLER IHOP 
För oss socialdemokrater är bostaden inte vilken vara som helst, 
utan en social rättighet och en del av välfärdsbygget. 

Barn ska ha ett tryggt hem där de kan umgås med vänner. Unga ska 
kunna flytta hemifrån för att ta ett jobb och börja vuxenlivet. Vuxna 
ska inte behöva stanna i en dålig relation för att man inte har råd 
med en egen bostad. Därför är bostadsfrågan alldeles för viktig för 
att helt överlåtas till marknaden. 

De senaste åren har bostadsbyggandet i Malmö gått för högtryck 
och hemlösheten sjunkit. Men vi är inte nöjda. Det finns många Mal-
möbor som tycker det är svårt att få en bostad. Det som byggs nytt 
blir ofta dyrt. Och när det äldre, billigare beståndet renoveras höjs 
hyrorna kraftigt. 

Därför kämpar vi socialdemokrater med olika sätt att få fram fler bo-
städer som vanliga Malmöbor har råd med. Vi har bland annat tagit 
fram konceptet Mallbo, där byggaktörer åtar sig att bygga bostäder 
med lägre hyror. Vi vill utöka konceptet till fler delar av staden. 

Och hitta ännu fler vägar för att fortsätta att bygga Malmö helt.
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   DETTA VILL VI ARBETA MED UNDER 2022-2026:
• Fortsätta det framgångsrika arbetet med Sluta skjut i syfte att få  
  ner antalet skjutningar och gängkonflikter i Malmö.

• Satsa mer på kommunens avhopparverksamhet för den som vill ta  
  sig ur brottsligheten. 

• Stärka arbetet med Tryggare Malmö för att komma åt den illegala  
  ekonomin och oseriösa aktörer. 

• Bekämpa den illegala arbetsmarknaden med fusk, dåliga villkor och  
  otrygga anställningar genom att kontrollera stadens upphandlingar.

• Stärka kommunens arbete mot hat, hot och kriminell verksamhet på  
  nätet och göra Malmö till en trygg och säker digital stad.  

• Fortsätta satsa på fältarbetare och tidiga förebyggande insatser för  
  att fånga upp unga i riskzon.

• Bekämpa mäns våld mot kvinnor, bland annat med fortsatt stöd till  
  kvinnojourerna i Malmö och initiativet Sluta Slå.

• Fler trygghetskameror på särskild utsatta platser och ökade satsningar  
  på bättre trafikbeteende och hastighetskameror.

• Få ordning på elsparkcykelkaoset så att olyckor förhindras och äldres  
  och funktionsvarierades tillgänglighet till staden säkras. 

TRYGGARE MALMÖ FÖR ALLA! 
Våld och brottslighet är ett gift som sprider rädsla och bryter sönder 
framtidstron i samhället. Ett antal gängkriminella försöker riva sönder 
vår stad och locka ungdomar till sin själviska värld. De ska inte lyck-
as! Vi ska hålla ihop mot våldet, droghandeln och den organiserade 
brottsligheten.

Många i Malmö har jobbat hårt för att motverka våldet. Antalet 
skjutningar har minskat och fler Malmöbor uppger att de känner sig 
trygga. Men varje skjutning är en för mycket. Det behövs fler poliser, 
hårdare straff, fokus på lokala initiativ som ”Sluta skjut” samt ett nära 
samarbete mellan socialtjänst, polis och andra myndigheter. 

Men lika viktigt är att ge barn och ungdomar en trygg uppväxt, oav-
sett var i staden man bor. Trångboddheten ska brytas och livsvillko-
ren i utsatta områden förbättras. Det behövs fler brottsförebyggan-
de samarbeten som BID Sofielund och BID Möllan. Skolresultaten 
ska fortsätta upp. Ännu fler Malmöbarn ska se sina föräldrar gå till 
jobbet om morgnarna. Ett rättvist samhälle ger långsiktig trygghet. 

Det finns mycket kvar att göra. Men vi ger oss aldrig.  
Tillsammans ska vi bygga Malmö helt. 



RÖSTA FÖR ETT  
STARKT MALMÖ!
Vi ska fortsätta att bygga ett Malmö som håller ihop.  
Det gör vi med: 

• Bra skolor för alla barn, oavsett förutsättningar.

• Fler bra bostäder som vanligt folk har råd med.

• Ett starkt samhälle som motverkar segregation.

• Ökad integration och satsningar på samhällets svagaste.

• Nya jobb för vanliga Malmöbor.

• Ett näringsliv som växer.

• Tuffa tag mot våldet.

• Fortsatt satsning på Sluta skjut och liknande samarbeten.

Tillsammans bygger vi Malmö helt!


