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Socialdemokraternas strävan efter jämlik-
het och jämställdhet är en frihetssträvan. 
Oavsett vem du är ska du ha lika rättighe-
ter, skyldigheter och möjligheter i livet. Ett 
samhälle som håller ihop, där människor 
tar ansvar för sig själva och för varandra har 
bäst förutsättningar att uppnå detta. Vägen 
dit går via omfördelning av resurser, en so-
lidariskt finansierad välfärd och en väl fung-
erande arbetsmarknad med starka parter 
som gör upp. Men också via ett starkt kultur- 
och föreningsliv och engagerade Malmöbor 
som tillsammans med övriga samhällsaktö-
rer dagligen bidrar till att utveckla Malmö 
och stärka tilliten i samhället.  

Malmö är en ung och global storstad. Mo-
dig och nyfiken. Öppen för nya idéer och 
människor. En stad som aldrig står stilla 
och blickar framåt. En stad som inspirerar 
många, men som också provocerar reaktio-
nära och högerextrema krafter.  

Malmö finns i världen och världen finns i 
Malmö. Händelser i världen påverkar oss, 
men även det omvända gäller: det vi gör 
i Malmö ger avtryck långt utanför stadens 
gränser. 

Malmö är Malmöborna. Oavsett om vi har 
bott här i generationer, nyligen flyttat hit för 
att jobba, eller flytt undan krig och förtryck 
– vi är Malmö! 

Malmö är Sveriges snabbast växande stor-
stad. Här skapas hälften av alla nya jobb 
i Skåne. Allt fler vill investera i staden där 
byggkranar reser sig runt om i olika bo-
stadsområden. Men hela Malmö tar inte del 
av den positiva utvecklingen. Alltför många 

Malmöbor är arbetslösa. Alltför många barn 
växer upp med sämre livsvillkor än skolkam-
rater som är bosatta i andra delar av staden. 
Det kan vi socialdemokrater inte acceptera. 
Det är Malmöbornas tur.

Världen genomgår snabba förändringar och 
kriser har på senare tid avlöst varandra. Allt 
fler inser att vi behöver varandra. Allt fler in-
ser att välfärden behöver stå stark och fin-
nas där för människor, i kristider och under 
normala förhållanden. Allt fler inser att vi 
behöver bygga samhällen som är starkare, 
grönare och mer jämlika än tidigare. 

Det behövs en politik som ökar jämlikheten 
och bryter segregationen, i stället för att för-
djupa klyftorna. Det behövs investeringar i 
skola, äldreomsorg, en rättvis klimatomställ-
ning och arbetsmarknadsinsatser, i stället 
för skattesänkningar. Vi behöver göra det 
tillsammans - Malmöbor, föreningar och nä-
ringsliv – i stället för var för sig. 

Vi vill se ett Malmö där alla barn får sina 
behov tillgodosedda och ges möjligheter 
att nå sina drömmar. Där vuxna kan känna 
stolthet i sitt jobb och ha en egen inkomst. 
Där äldre kan leva ett tryggt och aktivt liv. 
Vi vill se en blandad stad där vi Malmöbor 
pratar med varandra i stället för att prata om 
varandra. En öppen stad som främjar demo-
krati och agerar motkraft mot extremism. En 
stad som är sammankopplad med sin om-
värld och där hela Malmö och alla Malmö-
bor tar del av den fortsatta utvecklingen.

Det här är Socialdemokraterna i Malmös 
kommunalpolitiska program 2022 – 2026. 
Så vill vi bygga Malmö helt.

TILLSAMMANS BYGGER VI MALMÖ HELT

MALMÖ
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DET HANDLAR OM JOBBEN.
Vi	socialdemokrater	vet	att	arbete	med	avtalsenliga	och	goda	villkor	är	en	grundförutsättning	
för	ett	jämlikt	och	jämställt	samhälle.	Ett	arbete	ger	människor	en	egen	försörjning	men	också	
makt	och	frihet	över	sina	liv.	Att	alla	som	kan	arbeta	också	arbetar	är	dessutom	en	förutsätt-
ning	för	en	generell	välfärdspolitik.	Därför	anser	vi	att	ansvaret	för	att	hitta	ett	arbete	är	delat	
mellan	individen	och	samhället.	Samhället	ska	erbjuda	människor	stöd-	och	utbildningsinsatser	
samt	arbeta	för	framväxten	av	nya	jobb	med	avtalsenliga	och	goda	villkor.	Individen	ska	göra	
sig	anställningsbar	och	ta	lediga	jobb.	

Allt	av	värde	skapas	genom	arbete.	Därför	är	människors	vilja	att	arbeta	samhällets	viktigaste	
tillgång	och	det	som	lägger	grunden	för	ett	starkt	näringsliv.	Malmö	är	regionens	tillväxtmotor.	
Hälften	av	alla	nya	jobb	i	Skåne	skapas	här.	Varje	dag	startas	åtta	företag	i	staden	och	allt	fler	
söker	sig	hit	eller	väljer	att	expandera	sin	verksamhet	i	Malmö.	Även	om	det	är	glädjande	att	
arbetslösheten	och	antalet	Malmöbor	som	behöver	vända	sig	till	socialtjänsten	för	att	klara	sin	
egen	försörjning	minskar	är	det	alltför	många	Malmöbor	som	saknar	ett	jobb.	Alltför	många	
barn	i	Malmö	lever	i	hushåll	där	föräldrarna	saknar	jobb	och	egen	inkomst.	Detta	vill	vi	social-
demokrater	förändra.	Alla	behövs	när	vi	bygger	samhället	starkare	och	tryggare.

GRÖN TILLVÄXT GER FLER JOBB TILL MALMÖBORNA

2029	invigs	Fehmarn	bält-tunneln	mellan	Danmark	och	Tyskland.	Med	knappt	tre	timmars	restid	
till	Hamburg	kommer	Malmö	att	hamna	i	en	ny	nordeuropeisk	kontext	som	ger	nya	marknader	
och	affärsmöjligheter	för	företag,	samt	nya	möjligheter	för	människor	att	jobba	eller	studera.	
Socialdemokraterna	i	Malmö	kommer	att	verka	för	att	den	fortsatta	tillväxten	och	utvecklingen	
ska	vara	grön	och	komma	alla	Malmöbor	till	del.	

Malmö	är	porten	mellan	Skandinavien	och	norra	Europa.	Det	ger	stora	möjligheter	för	fler	jobb	
och	ökad	tillväxt.	Vi	ska	verka	för	att	Malmö	utvecklas	till	ett	nav	för	hållbara	godstransporter	i	
Skandinavien,	höghastighetståg	som	knyter	samman	landets	storstäder	och	ett	yttre	godsspår	
som	flyttar	godstrafiken	bort	från	kontinentalbanan	i	Malmö.	

Tillsammans	med	kommuner	och	regioner	i	Greater	Copenhagen	Committé	vill	vi	arbeta	för	att	
det	ska	bli	lättare	att	bo,	arbeta	eller	studera	på	båda	sidor	om	sundet.	En	Öresundsmetro	mel-
lan	Malmö	och	Köpenhamn	förstorar	Nordens	redan	största	arbetsmarknadsregion,	genom	att	
en	miljon	fler	människor	kommer	att	kunna	ta	sig	till	andra	sidan	sundet	inom	en	timmes	restid.	
Dessutom	bidrar	den	till	att	Öresundsbron	kan	avlastas,	så	att	fler	godståg	och	fjärrtåg	kan	gå	
klimatvänligt	till	och	från	övriga	Europa	i	framtiden.	Vi	ska	verka	för	att	Danmark	och	Sverige	
fattar	beslut	om	en	Öresundsmetro	och	planera	för	flera	metrostationer	i	Malmö.

Malmö	ska	vara	en	stad	där	det	är	enkelt	att	starta	företag	eller	expandera	sin	verksamhet.	
Malmös	varierade	näringsliv	är	en	styrka.	Här	kan	olika	branscher	utvecklas	och	olika	sorters	
jobb	växa	fram.	Vi	vill	 fortsätta	stötta	företagsrådgivare,	 innovationsaktörer	och	 inkubatorer	
samt	jobba	aktivt	med	att	locka	fler	arbetstillfällen	till	Malmö.	

Vi	socialdemokrater	vet	att	tillväxt	och	välstånd	inte	sprider	sig	automatiskt	till	olika	grupper.	
Det	krävs	en	aktiv	politik	för	att	alla	ska	ta	del	av	tillväxten.	Vi	vill	verka	för	att	främja	tillkom-
sten	av	jobb	med	avtalsenliga	och	goda	villkor	som	fler	Malmöbor	kan	ta.	Det	behövs	fler	jobb	
i	tjänstesektorn,	inom	den	växande	logistikbranschen	och	gröna	näringar.	Framtidens	jobb	ska	
också	bidra	till	klimatomställningen.	Därför	behövs	satsningar	för	en	nyindustrialisering	inom	
bland	annat	grön	och	hållbar	energi.	Vi	vill	att	fler	verksamhetsområden	planeras	i	Malmö	där	
nya	välbehövliga	arbetsplatser	kan	växa	fram.	Malmös	fortsatta	tillväxt	ska	vara	både	vara	håll-
bar	och	inkluderande.

ALLA SOM KAN JOBBA SKA JOBBA

Vi	vill	verka	för	att	främja	tillkomsten	av	jobb	med	avtalsenliga	och	goda	villkor	som	fler	Mal-
möbor	kan	ta.	Det	behövs	fler	jobb	i	tjänstesektorn,	inom	den	växande	logistikbranschen	och	
gröna	näringar.	Framtidens	jobb	ska	också	bidra	till	klimatomställningen.	Därför	behövs	sats-
ningar	för	en	nyindustrialisering	inom	bland	annat	grön	och	hållbar	energi.	Vi	vill	att	fler	verk-
samhetsområden	planeras	i	Malmö	där	nya	välbehövliga	arbetsplatser	kan	växa	fram.	Malmös	
fortsatta	tillväxt	ska	vara	både	vara	hållbar	och	inkluderande.

Coronapandemins	effekter	på	arbetsmarknaden	har	gjort	att	många	unga	och	Malmöbor	som	
står	långt	ifrån	arbetsmarknaden	har	fått	det	ännu	tuffare.	Även	om	staten	i	grunden	har	huvud-
ansvaret	för	arbetsmarknadspolitiken,	vet	vi	att	en	aktiv	kommunal	politik	på	området	spelar	
stor	roll	för	många	Malmöbor.		

Allra	viktigast	är	möjligheten	till	 livslångt	lärande	där	Malmöbor	kan	utbilda	sig	eller	fylla	på	
tidigare	kunskaper	och	erfarenheter	för	att	bli	anställningsbara.	Vi	vill	satsa	på	fler	yrkesutbild-
ningsplatser	 i	Malmö	och	 stärka	 vuxenutbildningen.	 Tillsammans	med	arbetsgivare	 vill	 vi	 ta	
fram	fler	så	kallade	jobbspår	och	andra	skräddarsydda	insatser	som	leder	till	jobb,	bland	annat	
i	kommunens	egna	välfärdsyrken.	
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Forskning	 visar	 att	 arbetsmarknadsanställningar	 fungerar	 väl	 för	många.	 Kommunens	 egna	
verksamheter	kan	användas	som	en	viktig	väg	in	för	personer	som	står	långt	ifrån	arbetsmark-
naden.	Därför	vill	vi	utöka	antalet	kommunala	arbetsmarknadsanställningar.	Malmöbor	som	har	
försörjningsstöd	på	grund	av	arbetslöshet	ska	snabbt	träffa	arbetsmarknadssekreterare	och	få	
insatser	som	tar	dem	närmare	arbete	eller	studier.	Vi	vill	se	ett	tätare	samarbete	mellan	Malmö	
stad	och	Köpenhamns	kommun	för	att	Malmöbor	lättare	ska	kunna	matchas	till	lediga	jobb	i	
Danmark.	Vi	ska	fortsätta	stötta	civilsamhället	i	Malmö	som	många	gånger	gör	ett	fantastiskt	
arbete	med	att	hjälpa	Malmöbor	till	jobb	eller	studier.	

Malmöbor	med	funktionsvariation	står	ofta	långt	ifrån	arbetsmarknaden.	Vi	vill	att	fler	ska	få	en	
arbetsmarknadsanställning	i	Malmö	stad	och	via	samarbeten	med	sociala	företag	vill	vi	skapa	
möjlighet	för	fler	att	komma	ut	på	arbetsmarknaden.	Personer	med	funktionsvariation	ska	kän-
na	sig	trygga	i	sitt	arbete.	

Svenska	språket	är	nyckeln	till	makt,	inflytande	och	för	de	allra	flesta	också	till	ett	arbete.	Där-
för	vill	vi	fortsätta	satsa	på	svenska	för	invandrare	(SFI)	med	Malmöbornas	behov	i	fokus.	Det	
ska	finnas	möjligheter	att	läsa	på	kvällar	och	helger,	på	distans	eller	under	föräldraledighet.	Vi	
vill	också	utöka	antalet	kombinationsutbildningar	där	språkutbildning	sker	parallellt	med	yrkes-
utbildning,	för	en	snabbare	integration.	

Sju	av	tio	jobb	förmedlas	via	kontakter,	något	som	många	unga	Malmöbor	saknar.	Vi	vet	att	ett	
sommarjobb	ofta	är	första	steget	mot	ett	riktigt	jobb.	Därför	vill	vi	att	kommunen	tillsammans	
med	näringslivet,	civilsamhället	och	fackförbunden	ska	samarbeta	för	att	erbjuda	samtliga	gym-
nasieungdomar	i	Malmö	ett	sommarjobb	eller	sommarpraktik	med	avtalsenliga	villkor	och	bra	
arbetsmiljö.	Vi	vill	också	utöka	satsningarna	på	yrkesutbildningar	så	att	fler	ungdomar	kan	få	
ett	arbete.	

Lokalt	ska	vi	socialdemokrater	göra	allt	vi	kan	för	att	alla	som	kan	jobba	också	ska	jobba.	Men	
arbetsmarknadspolitiken	ett	statligt	ansvar.	Vi	vill	att	Arbetsförmedlingens	anslag	för	stöd	till	
arbetslösa	används	utifrån	Malmöbornas	behov,	istället	för	att	lämnas	tillbaka	till	statskassan.	
Vi	vill	att	Arbetsförmedlingens	insatser	utformas	efter	lokala	förutsättningar.	Arbetslösa	i	Mal-
mö	bör	kunna	matchas	mot	jobb	i	hela	Öresundsregionen,	även	på	dansk	sida.	Staten	behö-
ver	säkerställa	att	den	pågående	reformeringen	av	Arbetsförmedlingen	som	sker	till	följd	av	
Januariavtalet	inte	slår	undan	benen	på	kommunens	möjlighet	att	stötta	Malmöbor	till	arbete.	
Arbetskraftsinvandringen	behöver	regleras	och	avgränsas	till	de	branscher	där	det	råder	ar-
betskraftsbrist.	

EN ARBETSGIVARE SOM TAR ANSVAR

Klyftorna	på	arbetsmarknaden	går	inte	bara	mellan	de	som	har-	och	de	som	saknar	jobb,	utan	
också	mellan	de	som	har	trygga	jobb	och	otrygga	anställningar.	I	en	tid	då	digitalisering,	globa-
lisering	och	ökade	krav	på	klimatomställning	skapar	snabba	förändringar	på	arbetsmarknaden	
behövs	en	politik	 som	säkrar	 tryggheten	 för	vanliga	 löntagare.	Socialdemokraterna	ska,	 till-
sammans	med	de	fackliga	organisationerna,	vara	garanten	för	trygga	heltidsanställningar	med	
avtalsenliga	villkor	och	en	bra	lön	som	går	att	leva	på.	

Vi	vill	se	trygga	anställningar	med	avtalsenliga	villkor	och	jämställda	löner.	Malmö	stad	är	kom-
munens	största	arbetsgivare	och	ska	agera	föredöme	för	andra.	Därför	vill	vi	att	kommunen	
ska	erbjuda	tillsvidareanställningar	där	heltid	är	norm.	Vi	vill	förbättra	arbetsmiljön,	få	bort	de	
delade	turerna,	hålla	nere	timanställningarna,	avveckla	så	kallade	minutschema	i	hemtjänsten,	
samarbeta	nära	med	facken	och	investera	i	medarbetarnas	kompetensutveckling.	Välfärdarbe-
tare	som	behöver	stärka	sin	svenska	ska	ges	språkutbildning	av	kommunen.	Vi	vill	att	fler	ska	
ha	möjlighet	att	kombinera	kompletterande	studier	med	arbete.	

Många	yrkesgrupper	inom	välfärden	vittnar	om	en	hög	arbetsbelastning	och	coronapandemin	

har	bidragit	till	en	arbetsmiljöskuld	bland	välfärdsarbetare.	Det	gäller	exempelvis	socialsekrete-
rare	som	hanterade	en	ökad	arbetslöshet	och	utsatthet	bland	Malmöbor,	lärare	som	fick	skifta	
mellan	digital	och	fysisk	undervisning,	eller	undersköterskor	som	skyddade	äldre	och	riskgrup-
per.	Socialdemokraterna	i	Malmö	anser	att	välfärden	behöver	mer	resurser	för	att	byggas	ut.	
Medarbetare	i	välfärden	ska	ha	kompetens	för	att	utföra	sitt	arbete.	Välfärdens	proffs	ska	få	
vara	just	proffs	genom	en	tillitsbaserad	styrning.	

Malmö	stad	ska	ta	ett	stort	ansvar	för	att	förhindra	fusk	och	dåliga	villkor	i	arbetslivet	inom	
ramen	för	kommunens	upphandlingar.	Vi	verkar	för	att	svenska	kollektivavtal	ska	vara	krav	vid	
upphandling	av	tjänster.	Till	dess	att	lagstiftningen	tillåter	oss	att	kräva	kollektivavtal	vill	vi	att	
kommunen	kräver	att	kollektivavtalsliknande	villkor	används	vid	upphandlingar.

För	oss	socialdemokrater	är	all	form	av	diskriminering	på	arbetsmarknaden	oacceptabel.	Oav-
sett	kön,	etnisk	tillhörighet,	sexuell	läggning,	religion,	funktionsvariation	eller	ålder	ska	Malmö	
stad	vara	en	öppen	och	välkomnande	arbetsgivare	som	erbjuder	personalen	goda	möjligheter	
att	utvecklas.	
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VÄLFÄRD GENOM HELA LIVET.
Välfärden	är	kärnan	i	det	socialdemokratiska	samhällsbygget	och	en	grundpelare	för	att	bygga	
Malmö	helt.	En	god	barnomsorg,	utbildning,	vård	och	omsorg,	samt	ett	rikt	och	tillgängligt	kul-
tur-	och	fritidsliv	utjämnar	förutsättningar	mellan	människor	och	skapar	gemenskap.	Välfärden	
är	också	det	som	förenar	oss	–	något	vi	alla	tar	del	av.	Därför	ska	alla	bidra	till	välfärden	efter	
förmåga	och	ta	del	av	den	efter	behov.

MALMÖS BARN OCH UNGA SKA HA EN BRA START I LIVET

Att	barn	och	unga	får	en	bra	start	i	livet	-	genom	förskola,	grundskola	och	gymnasieskola	-	är	
vår	viktigaste	sociala	investering.	Inget	barn	ska	lämnas	efter.	Så	främjas	jämlikhet,	jämställdhet	
och	social	rörlighet.	Så	främjas	ett	öppet	och	demokratiskt	Malmö.	

I	 tio	års	 tid	har	Malmö	gjort	en	unik	 resa	med	stärkta	skolresultat.	Glädjande	nog	har	vissa	
av	skolorna	med	tuffast	förutsättningar	höjt	sig	allra	mest.	Men	mer	måste	göras	för	att	alla	
barn	ska	utvecklas	och	dra	nytta	av	sina	talanger.	Föräldrarnas	utbildningsbakgrund	och	deras	
inkomster	har	blivit	allt	viktigare	faktorer	för	barns	skolresultat.	Det	kan	vi	inte	acceptera.	Vi	
kommer	att	fortsätta	prioritera	ökad	likvärdighet	och	måluppfyllelse	i	skolan.	Malmös	positiva	
skolresa	ska	fortsätta	genom	att	fler	unga	i	Malmö	också	klarar	gymnasiet.	

Grunden	sätts	i	en	trygg	förskola	där	pedagoger	ser	varje	barns	behov	och	ger	barnet	förut-
sättningar	att	utvecklas.	Vi	vill	ge	verksamheten	förutsättningar	för	att	barn	ska	vistas	i	mindre	
barngrupper.	Även	om	fler	än	nio	av	tio	barn	i	Malmö	är	inskrivna	i	förskolan	finns	det	mycket	
som	tyder	på	att	de	som	är	i	störst	behov	av	förskolans	pedagogiska	verksamhet	står	utanför.	
Därför	vill	vi	fortsätta	bedriva	en	uppsökande	verksamhet	för	att	få	fler	barn	inskrivna	i	försko-
lan.	Genom	att	fortsätta	satsa	på	öppna	förskolor	och	familjecentraler	kan	fler	barn	och	föräld-
rar	fångas	upp.	Förskolan	ska	ge	fler	barn	möjligheter	att	utveckla	sin	svenska.

Skolorna	i	Malmö	ska	ge	elever	bästa	möjliga	förutsättningar	och	vara	attraktiva	för	såväl	elev-
er	som	lärare	och	skolledare.	Pedagogiken	ska	utvecklas	utifrån	varje	skolas	egna	behov.	Alla	
skolor	ska	aktivt	arbeta	med	värdegrunds-,	jämställdhets-	och	demokratiarbete	samt	motverka	
alla	former	av	rasism,	hedersförtryck	och	mobbing.	Vi	vill	fortsätta	satsa	på	tidiga	insatser	för	
de	elever	som	halkar	efter,	en	bra	sommarskola	så	att	fler	elever	får	möjlighet	att	nå	gymna-
siebehörighet,	fler	bemannade	skolbibliotek,	läxhjälp	samt	stärka	elevhälsovården	exempelvis	
genom	bättre	tillgång	till	kuratorer.	

Elever	i	behov	av	särskilt	stöd,	exempelvis	med	neuropsykiatriska	funktionsnedsättningar,	be-
höver	rätt	stöd	och	anpassning	i	skolan.	Det	kräver	en	väl	fungerande	samverkan	mellan	inblan-
dade	samhällsaktörer.	

Lärarna	och	annan	personal	på	stadens	förskolor,	grundskolor	och	gymnasier	är	helt	centrala	
för	att	Malmös	positiva	skolresa	ska	fortsätta.	Vi	vill	satsa	på	att	förbättra	arbetsmiljön,	kom-
petensutveckla	personalen	och	säkra	den	framtida	kompetensförsörjningen.	Lärare	och	skolle-
dare	ska	ges	förutsättningar	att	fokusera	på	det	pedagogiska	uppdraget	och	inte	behöva	ägna	
sig	åt	onödig	administration.	

Skolsegregationen	är	 idag	den	största	utmaningen	för	svensk	skola.	Lokalt	ska	vi	göra	allt	 i	
vår	makt	för	att	öka	likvärdigheten	och	måluppfyllelsen.	Vi	ska	fortsätta	fördela	resurser	efter	
elevers	 behov,	 bygga	 högstadieskolor	 i	 delar	 av	 staden	 där	 elever	 från	 olika	 områden	 kan	
mötas	och	erbjuda	busskort	för	högstadieelever	som	väljer	en	skola	längre	bort	från	hemmet.

För	att	komma	åt	orsakerna	till	problemen	krävs	dock	förändringar	av	de	orättvisa	nationella	
system	 som	 i	 årtionden	 har	 spätt	 på	 skolsegregationen.	Marknadsstyrning,	 konkurrens	 och	
vinster	har	inget	i	svensk	skola	att	göra.	Socialdemokraterna	i	Malmö	kommer	att	verka	för	ett	
rättvist	skolval	i	Sverige	där	elever	ges	lika	förutsättningar	att	välja	skola,	men	där	skolor	inte	
ges	möjlighet	att	välja	elever.	Vi	vill	att	skattemedel	som	är	avsedda	för	barns	skolgång	ska	gå	
till	just	detta	istället	för	till	vinstutdelning.	Vi	vill	att	kommuner	ska	ha	möjlighet	att	säga	nej	till	
etablering	av	skolor	som	inte	behövs	eller	leder	till	skolsegregation.
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KULTUREN BYGGER ETT STARKARE MALMÖ

Vi	 socialdemokrater	 ser	 kulturen	 som	central	 för	 att	 skapa	ett	 jämlikt	 och	 jämställt	 samhäl-
le.	Kultur	är	bland	annat	scenkonst,	bildkonst,	dans,	musik	och	film.	Men	också	folkbildning,	
människor	som	sjunger	i	kör,	skapar	eller	läser	böcker.	Kultur	kan	skapa	gemensamma	berät-
telser	och	öka	tilliten	mellan	människor.	Kultur	handlar	om	att	värna	yttrandefrihet,	vidga	per-
spektiven	och	ge	upphov	till	nya	diskussioner.	Ett	öppet	och	jämlikt	Malmö	kräver	ett	rikt	och	
brett	kulturliv.	Det	vill	vi	socialdemokrater	skapa	förutsättningar	för.	
Alla	Malmöbor	ska	ha	möjlighet	att	ta	del	av	stadens	kulturliv,	oavsett	plånbok.	Vi	vill	fortsät-
ta	utveckla	arbetet	med	att	erbjuda	avgiftsfri	kultur	genom	ett	 rikt	kulturprogram	för	barn,	
Sommarscen	Malmö	och	Malmöfestivalen.	Kulturen	behöver	även	bli	mer	tillgänglig	och	finnas	
fysiskt	i	hela	staden.	Men	kulturen	kan	även	tillgängliggöras	för	fler	genom	digitala	verktyg.	Vi	
vill	att	stadens	kulturinstitutioner	arbetar	för	att	locka	fler	besökare	och	för	att	tillgängliggöra	
kulturen	för	Malmöborna.	

Kulturlivet	i	Malmö	är	varierat	och	väcker	uppmärksamhet	långt	utanför	stadens	gränser.	Det	
lockar	människor	att	besöka	Malmö,	kulturutövare	att	bosätta	sig	i	staden	och	bidrar	till	Mal-
mös	 identitet.	Vi	ska	värna	Malmös	breda	kulturliv	och	verka	för	dess	utveckling	genom	ett	
generöst	stöd	till	det	fria	kulturlivet	i	Malmö.	Vi	vill	också	fortsätta	utveckla	Malmö	som	en	nod	
för	kulturella	och	kreativa	näringar.	

Ett	rikt	och	fritt	kulturliv	är	ett	skydd	för	demokratin.	Vi	vill	stärka	folkbildningen	genom	att	
samarbeta	med-	och	stödja	studieförbunden	i	Malmö,	så	att	ännu	fler	Malmöbor	får	möjlighet	
att	växa	och	agera	för	förändring	i	samhället.	

Biblioteken	har	en	avgörande	roll	för	ett	inkluderande	och	jämlikt	samhälle	och	utgör	demo-
kratiska	mötesplatser.	Vi	vill	fortsätta	satsa	på	att	stärka	och	bygga	ut	biblioteken	i	fler	delar	av	
Malmö,	samt	erbjuda	generösa	öppettider.	

Kulturen	måste	få	ta	plats	i	staden.	Genom	att	etablera	Sveriges	första	Kulturljudzon,	där	kul-
tur-,	 föreningsliv	och	 företag	ges	 företräde	att	 verka	 framför	bostäder,	 vill	 vi	 säkerställa	 att	
kulturen	och	arbetsplatserna	i	Sofielunds	verksamhetsområde	ges	möjlighet	att	utvecklas	mitt	
i	Malmö.		Vi	vill	se	fler	så	kallade	sommartorg	och	sommargator	där	kulturlivet,	föreningslivet	
och	näringslivet	i	Malmö	kan	skapa	attraktiva	mötesplatser	runt	om	i	staden.	Dessutom	vill	vi	
utveckla	och	utöka	antalet	platser	och	lokaler	för	kultur-	och	fritidslivet.	

Vi	vill	fortsätta	satsa	på	avgiftsfri	kultur	för	alla	barn.	Kulturutbudet	för	barn	och	unga	i	Malmö	
ska	bland	annat	utvecklas	genom	satsningar	på	att	stärka	Kulturskolan	och	El-sistema	(kost-
nadsfri	kör-	och	orkesterundervisning	till	elever	 i	utvalda	grundskolor).	Vi	vill	också	rikta	sär-
skilda	insatser	till	pensionärer,	studenter,	personer	med	funktionsvariation	eller	andra	som	inte	
självklart	tar	del	av	kulturaktiviteter.	

Tillsammans	med	kulturutövare,	kulturinstitutioner,	civilsamhälle	och	stadens	näringsliv	vill	vi	
verka	för	att	Malmö	ska	utses	till	Europas	kulturhuvudstad	år	2029.	

ETT GOTT LIV PÅ ÄLDRE DAGAR OCH OMSORG GENOM HELA LIVET

I	Malmö	ska	äldre	som	behöver	omsorg	och	personer	med	funktionsvariation	kunna	leva	ett	
gott	och	aktivt	 liv.	Omsorgsverksamheten	är	också	viktigt	för	övriga	samhället.	Närstående,	
ofta	kvinnor	som	står	för	merparten	av	det	obetalda	omsorgsarbetet,	ska	kunna	fokusera	på	
att	förverkliga	sina	ambitioner	och	drömmar	i	vetskap	om	att	samhället	erbjuder	en	omsorg	av	
hög	kvalitet.	

Coronapandemin	blottade	bristerna	i	svensk	äldreomsorg	–	en	verksamhet	som	fortfarande	i	
alltför	hög	utsträckning	bygger	på	deltidsanställningar,	timvikarier	och	delade	turer.		Även	om	
Malmö	har	mindre	av	detta	än	många	andra	kommuner	är	det	tydligt	att	mer	måste	göras	för	
att	höja	kvaliteten	i	äldreomsorgen.	Mycket	tyder	på	att	en	sammanhållen	organisation,	som	
den	i	Malmö	stad,	har	haft	bättre	förutsättningar	att	skydda	äldre	och	riskgrupper	från	smitta	
än	kommuner	som	har	haft	många	olika	utförare.	Dessa	erfarenheter	är	viktiga	att	ta	med	när	
vi	utvecklar	framtidens	äldreomsorg	där	de	äldre	kan	leva	ett	aktivt	och	självständigt	liv.	Social-
demokraterna	i	Malmö	anser	att	vinstdrivande	företag	inte	ska	driva	äldreomsorg.

Vägen	mot	att	höja	kvaliteten	i	äldreomsorgen	och	i	omsorgen	om	personer	med	funktions-
variation	går	via	satsningar	på	personalen.	Det	är	 i	mötet	mellan	personal	och	brukare	som	
omvårdnaden	sker.	Därför	vill	vi	fokusera	på	bättre	arbetsvillkor,	kompetensutveckling	för	be-
fintlig	personal,	ett	utvecklat	chefskap	samt	att	attrahera	de	mest	lämpliga	och	motiverade	till	
stadens	omsorgsverksamheter.	

Kvalitet	uppstår	när	brukaren	är	nöjd,	inte	när	en	uppgift	bockas	av	på	ett	schema.	Därför	ska	vi	
fortsätta	arbeta	för	en	tillitsbaserad	styrning	i	omsorgen	där	de	anställda	tillsammans	med	bru-
karen	utformar	omvårdnaden	på	ett	sätt	som	passar	brukaren.	Den	socialdemokratiskt	ledda	
regeringens	reform	om	en	skyddad	yrkestitel	för	undersköterskor	och	de	senaste	årens	ökade	
anslag	till	äldreomsorgen	är	viktiga	för	att	höja	statusen.			
Äldreomsorgen	 i	Malmö	 ska	 ha	 fokus	 på	 förebyggande-	 och	 hälsofrämjande	 insatser,	 samt	
socialt	innehåll.	Digitalisering	öppnar	möjligheter	för	ökad	delaktighet	och	självständighet	för	
den	äldre,	samtidigt	som	omsorgsarbetet	blir	mer	effektivt	och	pålitligt	så	att	personalen	får	
mer	tid	för	brukaren.	

I	takt	med	att	andelen	äldre	Malmöbor	ökar	vill	vi	att	det	byggs	fler	trygghetsboenden	och	
seniorboenden	för	att	möta	äldres	behov	och	önskemål	om	ett	tryggt	boende	med	goda	möj-
ligheter	till	social	samvaro.	För	den	som	har	ett	omfattande	vårdbehov	ska	det	finnas	plats	i	
kommunens	särskilda	boendelösningar,	samt	stöd	från	en	bra	hemtjänst	och	hemsjukvård.	

Vi	vill	stärka	samarbetet	med	Region	Skåne	så	att	fler	äldre	Malmöbor	kan	ges	möjlighet	att	
få	sin	hemsjukvård	i	det	egna	hemmet.	Andelen	äldre	väntas	öka	och	kompetensen	avseende	
demensvården	behöver	förbättras.	

De	Malmöbor	som	har	behov	av	en	ställföreträdare	ska	få	en	sådan	inom	rimlig	tid.	Personer	
med	funktionsvariation	ska	få	stöd	i	att	kunna	leva	och	delta	aktivt	i	samhället.	Därför	behövs	
fler	platser	på	daglig	verksamhet	och	enskilda	platser	inom	ramen	för	LSS-verksamhet.	Vi	vill	
att	de	LSS-bostäder	som	planeras	ska	byggas	i	befintliga	bostadsområden.	

I	Malmö	ska	det	vara	lätt	att	leva	ett	gott	liv	på	äldre	dagar.	Vi	vill	motverka	ofrivillig	ensamhet	
bland	äldre.	Därför	vill	vi	fortsätta	satsa	på	kommunala	mötesplatser	för	äldre	och	tillgänglig-
göra	hela	Malmö	för	stadens	70-plussare	genom	gratis	busskort.	Vi	vill	 stötta	 föreningslivet	
som	främjar	äldres	organisering	och	ett	rikt	kulturliv	i	staden.	

I	Malmö	ska	alla	som	behöver	det	kunna	ta	del	av	en	omsorg	som	präglas	av	respekt	och	kvali-
tet.	Det	ger	både	trygghet	och	frihet.	
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MENINGSFULL FRITID TILL ALLA

Fritidslivet	är	en	bärande	del	av	välfärden.	En	aktiv	och	meningsfull	fritid	bidrar	till	ökad	folkhäl-
sa	och	stärker	människors	deltagande	i	samhället.	När	föräldrar	inte	räcker	till	finns	förenings-
livet	där	och	fångar	upp.	När	boendet	är	för	trångt	blir	fritidsgården	en	fristad.	När	människor	
från	olika	delar	av	staden	och	samhällsklasser	möts	för	att	utöva	gemensamma	intressen	skapas	
också	ökad	förståelse	och	tillit,	dem	emellan.	

I	Malmö	ska	möjligheten	att	ta	del	av	en	aktiv	och	meningsfull	fritid	 inte	vara	en	klassfråga.	
Därför	är	Malmö	en	av	de	kommuner	i	landet	som	satsar	mest	på	fritids-	och	kulturlivet.	Det	vill	
vi	socialdemokrater	fortsätta	göra.	

De	fritidsaktiviteter	som	staden	erbjuder	eller	stödjer	ska	vara	tillgängliga	och	välkomnande	för	
barn	och	ungdomar.	Barn	och	unga	med	funktionsvariation	ska	ha	möjlighet	att	delta	på	samma	
villkor	som	andra.	

Coronapandemin	har	slagit	hårt	mot	många	 föreningar	som	har	 tappat	 ideella	krafter.	Sam-
hället,	 inklusive	kommunen,	behöver	ta	ansvar	för	att	stötta	föreningslivet	under	en	lång	tid	
framöver	så	att	ledare	kan	få	rätt	förutsättningar	och	stöd	i	sitt	engagemang.	

Malmö	växer	och	Malmös	unga	är	den	grupp	som	väntas	öka	allra	snabbast	framöver.	Genom	
att	rusta	upp	befintliga-	och	bygga	fler	idrottsanläggningar	och	föreningslokaler	ska	Malmöbor	
ges	möjlighet	till	träning	och	en	aktiv	fritid.	Vi	vill	bygga	fler	fritidsgårdar	och	etablera	nya	Al-
laktivitetshus	i	Malmös	skolor.	Genom	att	bygga	en	ny	simhall	för	skolsim	och	simundervisning	
ska	fler	barn	och	unga	lära	sig	simma.	Genom	fortsatt	nolltaxa	erbjuds	föreningar	kostnadsfri	
tillgång	till	kommunens	lokaler	så	att	barn	och	unga	kan	få	en	aktiv	fritid.			

Arbetet	med	att	öka	jämställdheten	har	sin	grund	i	att	det	är	färre	flickor	jämfört	med	pojkar	
som	är	aktiva	i	Malmös	fritids-	och	idrottsliv.	Under	flera	år	har	vi	arbetat	målmedvetet	för	att	
göra	 fritids-	och	 idrottslivet	 i	Malmö	mer	 jämställt,	bland	annat	genom	historiska	satsningar	
på	 ridsport	som	har	många	kvinnliga	utförare	och	satsningar	på	damfotboll.	 Idag	 råder	det	
jämställda	 fördelningsprinciper	av	 träningstider	på	stadens	egna	 träningsanläggningar.	 Jäm-
ställdhetsutbildningar,	 jämställdhetsbidrag	och	jämställd	sponsring	är	alla	viktiga	verktyg	för	
att	ytterligare	påverka	strukturerna	i	föreningslivet.	
Vi	ska	också	fortsätta	jobba	med	att	öka	jämlikheten	mellan	olika	stadsdelar	i	Malmö	så	att	barn	
och	ungdomar,	oberoende	var	de	bor,	ges	samma	möjlighet	att	utöva	sina	aktiviteter.	

Malmö	ska	vara	en	plats	där	det	finns	utrymme	för	hälsa	och	rekreation.	Vi	vill	fortsätta	arbetet	
med	att	utveckla	stadionområdet	till	Malmös	främsta	idrottsområde	med	plats	för	såväl	bredd-	
som	elitidrott.	

Vi	vill	ta	vara	på	föreningslivets	kraft	och	engagemang	när	vi	fortsätter	arbeta	för	ett	jämlikt	och	
jämställt	Malmö	som	håller	ihop.		

”Välfärden är kärnan i 
det socialdemokratiska  
samhällsbygget och en 
grundpelare för att  
bygga Malmö helt.
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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	
klimatomställningen	en	uppgift	för	hela	samhället	och	inte	något	som	enbart	kan	överlåtas	till	
individen	eller	marknaden	att	hantera.	För	att	lyckas	ställa	om	behövs	en	miljö-	och	klimatpoli-
tik	som	både	är	grön	och	rättvis.	Som	minskar	klyftor	istället	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	uppvärm-
ningen	 i	 världen	hålls	 under	1,5	grader	och	FN:s	globala	hållbarhetsmål	Agenda	2030.	Det	
krävs	åtgärder	internationellt,	nationellt	och	lokalt.	Vi	ska	verka	för	att	kommunens	organisa-
tion	når	klimatneutralitet	och	att	växtgasutsläppen	från	Malmö	som	geografisk	plats	kraftigt	
ska	minska.	Därtill	ska	Malmö	försörjas	till	100	procent	av	förnybar	och	återvunnen	energi	år	
2030.	Detta	kräver	politiska	insatser	och	investeringar,	men	också	samarbete	med	Malmöbor,	
civilsamhälle	och	näringslivet	 i	Malmö.	Det	kräver	en	omställning	av	 industrin,	energin,	upp-
värmningen	och	transportsystemen.

Malmö	ska	fortsätta	vara	en	föregångare	kring	hållbarhetsfrågor	såväl	nationellt	som	interna-
tionellt.	Erfarenheterna	av	att	jobba	med	hållbar	stadsutveckling	från	bland	annat	Augusten-
borg,	Västra	hamnen,	Hyllie	och	Sege	park	ska	tas	vidare	för	att	öka	tempot	i	omställningen	
och	bidra	till	att	nya	gröna	lösningar	inom	miljö-	och	klimatområdet	tas	fram.	Tillsammans	med	
byggbranschen	ska	vi	verka	för	att	bygg-	och	anläggningssektorn	i	Malmö	blir	klimatneutral	
till	år	2030.	När	Malmös	befintliga	bostadsområden	ska	rustas	upp	och	energieffektiviseras	vill	
vi	att	det	sker	på	ett	klokt	och	varsamt	sätt	som	varken	leder	till	onödigt	slöseri	med	resurser	
eller	chockhöjda	boendekostnader	för	de	boende.	I	takt	med	att	kommunen	renoverar-	eller	
bygger	nya	fastigheter	vill	vi	energieffektivisera	dessa	samt	sätta	upp	solceller	på	tak,	där	det	
är	möjligt.

Vi	ska	fortsätta	satsa	på	ökad	resurseffektivitet	genom	återvinning,	återbruk	och	avfallssorte-
ring	samt	främja	den	cirkulära	ekonomin.

I	Sverige	står	transportsektorn	för	cirka	en	tredjedel	av	alla	utsläpp.	I	Malmö	är	siffran	ännu	
högre.	I	en	tätbebyggd	stad	som	Malmö	orsakar	utsläppen	också	en	sämre	livsmiljö	för	Mal-
möbor.	Vi	ska	verka	för	att	mer	gods	kan	transporteras	på	järnväg,	en	omställning	av	hela	den	
kollektiva	fordonsflottan	i	Malmö	till	eldrift	och	tillsammans	med	privata	aktörer	verka	för	att	
det	ska	finnas	en	bra	infrastruktur	för	laddning	av	elfordon.	I	Malmö	ska	vi	prioritera	en	klimats-
mart	trafikplanering	som	också	är	jämlik	och	jämställd,	där	gång-	cykel-	och	kollektivtrafik	ges	
företräde	framför	bilen.	För	de	som	ändå	behöver	använda	bilen	för	att	få	vardagen	att	gå	ihop	
ska	det	vara	enkelt	att	ta	del	av	fler	smarta	tjänster	såsom	mobilitetshus	och	mobilitetszoner	
med	hyrcyklar	och	hyrelbilar.	

Malmö	är	en	tät	stad	med	begränsad	yta.	Här	finns	viktiga	kvaliteter	för	såväl	miljön	som	för	
människor	 såsom	 värdefull	 jordbruksmark,	 grönytor	 som	bidrar	 till	 rekreation	 och	biologisk	
mångfald,	ett	rikt	vattenliv	och	bebyggelse.	Malmö	behöver	en	politik	som	ser	till	att	staden	
fortsätter	att	ha	ytor	som	ska	tjäna	olika	syften	och	där	olika	intressen	kan	samsas	i	en	tätare	
stad.	

Malmö	består	till	mer	än	hälften	av	hav.	Vi	vill	förbättra	Malmöbornas	tillgång	till	vatten	och	
rekreation.	 Vattenkvaliteten	 i	 kanalrummen,	 vattendragen	 och	 Öresund	 behöver	 förbättras	
bland	annat	genom	minskade	utsläpp	av	orenat	avloppsvatten,	så	kallad	bräddning,	och	färre	
föroreningar.

Städer	och	samhällen	världen	över	behöver	rustas	för	att	möta	klimatförändringarna.	Vi	vill	öka	
Malmös	förmåga	att	hantera	klimateffekter	genom	att	bland	annat	skydda	staden	mot	skyfall	
och	högre	vattennivåer.	Det	kan	exempelvis	 ske	genom	att	 anlägga	mindre	hårdgjord	yta	 i	
den	fortsatta	stadsplaneringen	eller	utveckla	nersänkta	platser	för	”planerad	översvämning”	
dit	vatten	kan	ledas	vid	kraftiga	skyfall.	Men	höjda	vattennivåer	kan	inte	enbart	överlåtas	till	
kustnära	kommuner	att	hantera.	Vi	vill	att	staten	tar	ett	ökat	ansvar	för	att	stötta	kustnära	kom-
muner	i	hanteringen	av	höjda	havsnivåer.	
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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	träda	in	i	vuxenlivet.	Vuxna	ska	inte	behöva	stanna	
i	en	dålig	relation	för	att	man	inte	har	råd	med	en	egen	bostad.	Därför	är	frågan	allt	för	viktig	
för	att	helt	överlåtas	till	marknaden.	

Socialdemokraterna	 i	Malmö	vill	bygga	en	stad	där	det	är	enkelt	att	hitta	ett	hem	för	såväl	
direktören	som	undersköterskan	eller	studenten.	Malmö	ska	vara	en	öppen	och	nyfiken	plats	
där	det	offentliga	rummet	främjar	dialog	och	möten	mellan	människor.	En	plats	som	främjar	
demokrati	och	agerar	motkraft	mot	extremism.	En	plats	som	ligger	 i	 framkant	och	erbjuder	
människor	skönhetsupplevelser.		

De	senaste	åren	har	bostadsbyggandet	 i	Malmö	gått	 för	högtryck	och	hemlösheten	sjunkit.	
Ändå	upplever	många	Malmöbor	att	det	är	svårt	att	få	en	bostad	eller	att	boendet	äter	upp	
en	allt	för	stor	del	av	inkomsterna.	Det	som	byggs	är	ofta	dyrt	och	delar	av	det	äldre,	billigare,	
beståndet	renoveras	med	kraftiga	hyreshöjningar	som	följd.	

Vi	vill	verka	för	att	det	ska	byggas	fler	bostäder	som	fler	Malmöbor	har	råd	med,	bland	annat	
genom	konceptet	Mallbo	där	byggaktörer	åtar	sig	att	bygga	bostäder	som	fler	har	råd	med.	
Genom	en	aktiv	markpolitik	ska	fler	bostäder	byggas	i	hela	staden.	Vi	vill	att	de	fastighetsbolag	
som	gör	markaffärer	med	kommunen	ska	öppna	upp	delar	av	hyresbeståndet	för	alla	Malmö-
bor	att	söka,	även	de	som	uppbär	försörjningsstöd.	Vi	vill	att	kommunens	bostadsbolag	MKB	
fortsätter	ta	täten	kring	bostadsbyggandet	i	Malmö	och	att	de	bygger	till	rimliga	hyresnivåer.	

En	stad	som	planeras	utifrån	barnens	perspektiv	är	också	en	jämlik	och	grön	stad.
Barnfamiljer	ska	kunna	hitta	ett	boende	som	passar	deras	behov	i	Malmö.	Vi	ska	verka	för	att	
det	byggs	fler	stora	lägenheter	med	trygga	och	gröna	gårdar	som	bjuder	till	lek	och	rekreation.	
Vi	vill	se	fler	innovativa	exempel	på	stadsradhus,	radhus	på	tak	och	yteffektiv	småhusbebyggel-
se.	Dessutom	vill	vi	fortsätta	bygga	fler	temalekplatser	för	barn	och	deras	familjer.	

Malmös	unga	och	studenter	behöver	någonstans	att	bo.	Därför	ska	vi	verka	för	att	det	byggs	
fler	bostäder	för	unga	och	studentbostäder	i	Malmö.	I	takt	med	att	även	andelen	äldre	Malmö-
bor	blir	fler	vill	vi	verka	för	att	fler	trygghetsboenden	och	seniorboenden	byggs.		

Malmös	bostadsområden	ska	erbjuda	en	variation	av	upplåtelseformer	och	storlekar	som	gör	
det	möjligt	att	bo	kvar	i	bostadsområdet	när	livet	förändras	och	genom	livets	alla	skeden.	Oav-
sett	om	du	blir	av	med	jobbet,	skiljer	dig	eller	behöver	byta	till	en	mindre	bostad	på	äldre	dagar	
ska	det	vara	möjligt	att	hitta	en	lämplig	bostad.	Därför	vill	vi	att	fler	bostadsrätter	eller	radhus	
ska	byggas	i	områden	som	domineras	av	hyresrätter	och	omvänt	att	fler	hyresrätter	byggs	i	
områden	som	idag	domineras	av	bostadsrätter	eller	småhus.	Genom	en	bättre	trafikplanering,	
fler	Malmöexpresslinjer,	utbyggnad	av	cykelbanor	och	bostadsbyggande	 i	kollektivtrafiknära	
lägen	kan	Malmö	knytas	ihop	ytterligare.	

Även	om	viss	expansion	bör	kunna	ske	 i	Malmös	yttre	delar	menar	vi	att	Malmö	i	huvudsak	
ska	växa	inåt	till	en	tät,	grön	och	funktionsblandad	stad.	Malmö	ska	fortsätta	planera	för	ett	
brett	utbud	av	arbetsplatser,	både	kontor	och	handel	men	också	fler	verksamhetsområden.	
Attraktiva	ytor	för	handel,	service,	kultur,	idrott,	rekreation	och	grönska	ska	planeras	när	staden	
växer.	När	storskaliga	bostadsområden	förtätas	vill	vi	säkerställa	att	det	sker	ansvarsfullt	med	
befintliga	boende	i	fokus.	Därför	ska	det	som	byggs	tillföra	området	fler	kvaliteter	och	grönytor	
värnas.	

Runt	om	i	världen	tampas	växande	städer	med	utmaningar	kopplat	till	klyftor	och	behovet	av	
en	grön	omställning.	I	takt	med	att	Malmö	växer	finns	möjlighet	att	använda	stadsutveckling	
för	att	överbrygga	segregation	och	fysiska	barriärer	i	staden.	Vi	vill	att	Malmö	stad	krokar	arm	
med	civilsamhället,	Malmöborna	och	näringslivet	kring	att	göra	stadsomvandlingen	i	Amirals-
staden	i	Rosengård	till	Malmös	nya	flaggskepp	och	ett	internationellt	föredöme	kring	hållbar	
stadsutveckling.	

Även	om	hemlösheten	minskar	i	Malmö	saknar	många	Malmöbor	ett	eget	hem	och	den	trygg-
het	och	frihet	som	det	medför.	Därför	ska	vi	fortsätta	verka	att	det	byggs	många	bostäder	i	
hela	Malmö,	i	synnerhet	fler	bostäder	med	rimliga	hyresnivåer.	Genom	satsningar	som	”Bostad	
först”	ska	fler	Malmöbor	i	utsatt	ställning	få	ett	eget	boende	och	möjligheten	att	förändra	sina	
liv.	

Grunden	till	en	stor	del	av	hemlösheten	och	till	att	många	unga	samt	andra	resurssvaga	har	
svårt	få	en	bostad	handlar	om	man	inte	har	råd	med	det	som	byggs.	Socialdemokraterna	i	Mal-
mö	kommer	att	verka	för	att	staten	etablerar	en	nationell	social	bostadspolitik	som	underlättar	
för	fler	att	få	en	bra	bostad.	Vi	vill	att	staten	agerar	för	att	stoppa	spekulativa	inslag	på	hyres-
marknaden	som	leder	till	skenande	hyror	och	skrotar	den	så	kallade	Ebo-lagen	som	bidrar	till	
ökad	trångboddhet	och	segregation.	
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TRYGGARE MALMÖ FÖR ALLA.
Trygghet	handlar	i	grunden	om	frihet.	Att	kunna	röra	sig	fritt.	Få	vara	sig	själv.	Inte	behöva	vara	
rädd.	Ett	tryggt	samhälle	där	människor	håller	ihop	och	hjälps	åt	är	en	förutsättning	för	jämlik-
het	och	jämställdhet.	Därför	vill	vi	motverka	och	förebygga	brott,	men	också	stärka	tilliten	och	
sammanhållningen	i	Malmö.	

TUFFA MOT BROTTEN OCH DESS ORSAKER

När	kriminella	sätter	skräck	i	bostadsområdet,	en	kvinna	får	sin	frihet	begränsad	av	sin	pojkvän	
eller	en	ungdom	hamnar	på	glid	utan	att	fångas	upp,	skapas	ett	kallare	samhälle	för	alla.	En	
socialdemokratisk	politik	för	ökad	trygghet	handlar	om	att	agera	kraftfullt	mot	såväl	brott	som	
mot	brottens	orsaker.	

Det	är	välkommet	att	allt	fler	Malmöbor	uppger	att	de	känner	sig	trygga,	samtidigt	som	an-
talet	skjutningar	i	Malmö	minskar.	Men	vi	vet	att	vapen	och	narkotika	fortsätter	att	föras	in	i	
Sverige	via	Malmö	och	att	nya	konflikter	i	den	undre	världen	kan	blossa	upp.	Därför	måste	mer	
göras	för	att	både	knäcka	gängkriminaliteten,	förhindra	nyrekryteringen.	Den	direkta	brottsbe-
kämpningen	är	ett	nationellt	ansvar	genom	polisen.	Kommunen	är	en	viktig	samarbetspart	till	
polisen	och	ska	arbeta	förebyggande.	Vi	vill	stärka	det	drogförebyggande	arbetet	och	kampen	
mot	missbruk.

Samhället	ska	göra	tillvaron	svår	för	kriminella,	men	tydligt	erbjuda	hjälp	för	den	som	ta	sig	ur	
brottsligheten.	Vi	vill	att	det	framgångsrika	arbetet	med	Sluta	skjut	i	Malmö	ska	fortsätta	med	
syfte	att	få	ner	antalet	skjutningar	och	konflikter	i	Malmö.	Kommunens	avhopparverksamhet	
har	en	central	roll	i	detta	arbete.	Kriminaliteten	i	Malmö	göds	av	narkotikahandeln	men	också	
av	den	illegala	ekonomin.	Vi	vill	fortsätta	det	framgångsrika	arbetet	med	Tryggare	Malmö,	där	
kommunen	tillsammans	med	andra	myndigheter	såsom	Skatteverket	och	Polisen	gör	gemen-
sam	tillsyn	för	att	komma	åt	den	illegala	ekonomin	och	oseriösa	aktörer.	Inom	ramen	för	BID	
(Boende,	integration	och	delaktighet)	i	Sofielund	och	Möllevången	har	fastighetsägare,	fören-
ingsliv	och	andra	aktörer	gått	samman	med	brottsförebyggande	insatser	för	att	skapa	ökad	
stabilitet	och	trygghet	i	Sofielund	och	Möllevången.	Vi	vill	sprida	detta	arbete	till	fler	delar	av	
staden.	

Idag	lever	vi	stora	delar	av	våra	liv	på	nätet.	Det	ger	fantastiska	möjligheter	för	människor	att	
skaffa	nya	kontakter	och	ny	kunskap.	Men	på	nätet	gror	också	hat	och	hot	som	leder	till	ökad	
otrygghet,	inte	minst	bland	etniska	eller	religiösa	minoriteter	i	Malmö	som	drabbas.	Därför	vill	
vi	stärka	kommunens	arbete	mot	näthat	och	göra	Malmö	till	en	trygg	och	säker	digital	stad.		

Sociala	insatser	och	förebyggande	arbete	är	långsiktigt	det	allra	viktigaste	för	att	öka	trygg-
heten.	Malmö	ska	fortsätta	vara	en	kommun	som	satsar	stora	resurser	på	tidiga	förebyggande	
insatser	och	på	att	fånga	upp	unga	i	riskzon.	Vi	vill	stärka	arbetet	med	Skolfam	så	att	fler	fa-
miljehemsplacerade	barn	får	stöd	att	klara	skolan	och	se	ett	ökat	fokus	på	skolans	kompensa-
toriska	arbete	så	att	fler	barn	och	unga	kan	fångas	upp	i	tid.	Vi	vill	satsa	på	fler	fältare,	stötta	
lokala	initiativ	såsom	trygghetsvandringar	och	fortsätta	arbeta	mot	våldsbejakande	extremism.	
Kommunens	sociala	insatser	ska	i	högre	utsträckning	ske	i	egen	regi	eftersom	det	ger	bättre	
förutsättningar	att	 lyckas	och	 lägre	kostnader.	Civilsamhället	 spelar	en	viktig	 roll	 för	många	
unga	och	Malmöbor	som	lever	i	en	socialt	utsatt	situation.	Detta	arbete	vill	vi	stötta.	

Samhället	måste	ta	krafttag	mot	flickor	och	kvinnors	otrygghet.	Vi	vill	stärka	arbetet	mot	våld	i	
nära	relationer	genom	Sluta	Slå	–	en	insats	som	bygger	på	den	beprövade	metoden	Domestic	
Violence	Intervention	(DVI),	där	olika	aktörer	i	samhället	kraftsamlar	för	att	förmå	våldsverka-
ren	att	upphöra	med	sitt	beteende.	Kvinnojourerna	 i	Malmö	ska	ges	ökad	 långsiktighet	och	
därmed	bättre	förutsättningar	att	bedriva	verksamhet.	Arbetet	mot	hedersrelaterat	förtryck	
ska	stärkas.	

Den	fysiska	miljön,	hur	våra	gator	och	bebyggelse	utformas	spelar	stor	roll	för	känslan	av	trygg-
het.	Vi	vill	fortsätta	verka	för	fler	upplysta	gång-	och	cykelbanor,	motverka	nedskräpning	på	
gator	och	torg,	jobba	med	säkra	parkeringsplatser	och	en	levande	stad.	I	särskilt	utsatta	platser	
är	trygghetskameror	viktiga	för	känslan	av	trygghet.	Vi	vill	se	satsningar	på	bättre	trafikbeteen-
de	och	hastighetskameror,	eftersom	höga	hastigheter	leder	till	otrygghet.	
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Höga	hastigheter	i	trafiken	skapar	stor	oro	och	otrygghet	hos	många	Malmöbor.	Socialdemo-
kraterna	i	Malmö	välkomnar	ny	teknik	och	mobilitetstjänster	som	underlättar	för	människor	att	
resa	på	ett	smidigt	sätt.	Men	någons	framkomlighet	får	inte	ske	på	bekostnad	av	andras.	Vi	vill	
se	en	tydlig	reglering	av	elsparkcykelmarknaden	så	att	olyckor	kan	förhindras	och	för	att	säkra	
äldres	samt	funktionsvarierades	tillgänglighet	i	stadsrummet.	

Socialdemokraterna	 i	Malmö	kommer	att	verka	för	att	staten	säkerställer	tillräckliga	polisre-
surser	till	Malmö	och	stärker	hela	rättskedjan.	För	ett	effektivt	och	säkert	arbete	med	avhopp	
behövs	ett	nationellt	avhopparprogram.	Tullen	behöver	få	bättre	möjligheter	att	beslagta	nar-
kotika	och	vapen	i	Malmö.

TILLIT OCH SAMMANHÅLLNING

Oavsett	var	du	föds,	vilken	klass,	kön,	sexuell	läggning	eller	könsidentitet	du	har	ska	du	ha	lika	
rättigheter,	skyldigheter	och	möjligheter	i	livet.	Det	handlar	om	respekt.	

Vi	Malmöbor	har	rötter	i	180	olika	länder.	I	en	global,	sammankopplad	värld	är	detta	en	tillgång.	
Samtidigt	kräver	det	något	av	oss	som	bor	här.	Att	vi	visar	varandra	förståelse	och	respekt.	Att	
vi	inte	bidrar	till	att	skapa	nidbilder	av	andra	grupper.	Att	vi	aldrig	tolererar	hat	och	intolerans.	
Socialdemokraterna	i	Malmö	står	upp	för	det	öppna	Malmö.	Här	ska	alla	ha	möjlighet	att	för-
verkliga	sina	drömmar.

Jämställdhet	handlar	om	en	rättvis	fördelning	av	makt,	inflytande	och	resurser.	Såväl	samhäl-
let	som	individer	förlorar	på	att	kvinnor	hålls	tillbaka	och	har	en	underordnad	maktposition	i	
förhållande	till	män.	Därför	är	en	jämställd	utbetalning	av	ekonomiskt	bistånd	viktigt.	Vi	vill	att	
jämställdhet	ska	genomsyra	utbildningen	i	alla	skolformer	och	att	skolorna	stärker	arbetet	mot	
sexism	och	sexuella	trakasserier.	Arbetet	med	jämställdhetsintegrering	i	kommunens	verksam-
heter	ska	fortsätta	för	att	säkerställa	en	likvärdig	service	och	välfärd.	

Oavsett	sexuell	 läggning	eller	könsidentitet	ska	du	känna	dig	trygg	och	 inkluderad.	Genom	
att	HBTQ-certifiera	verksamheter	såsom	äldreboenden	och	samtliga	bibliotek	har	kommunens	
service	och	bemötande	förbättrats.	Vi	vill	att	detta	arbete	ska	fortsätta	i	mötesplatser	och	kom-
munala	verksamheter	som	riktar	sig	till	Malmöbor.

Rasism	och	diskriminering	motarbetas	långsiktigt	genom	ökad	jämlikhet.	Men	det	handlar	ock-
så	om	att	stå	upp	för	våra	värderingar	om	allas	 lika	värde.	Vi	vill	stärka	arbetet	mot	rasism,	
oavsett	om	det	tar	sig	 i	uttryck	genom	islamofobi,	afrofobi,	antisemitism,	antiziganism,	eller	
någon	annan	uttrycksform.	Det	ska	ske	i	stadens	skolor,	tillsammans	med	Malmö	universitet,	
civilsamhället	samt	religiösa	församlingar.	

I	Malmö	talas	cirka	150	olika	språk.	Det	är	en	stor	styrka	och	därför	vill	vi	 fortsätta	erbjuda	
modersmålsstöd	i	förskolan	och	modersmålsundervisning	i	skolan.	Men	svenska	språket	är	det	
som	binder	oss	samman	och	det	som	gör	att	vi	kan	ta	del	av	samhällslivet	på	lika	villkor.	Vi	vill	
att	 alla	Malmös	skolor	och	 förskolor	 ska	 jobba	med	språkutveckling	och	att	 språkcaféer	på	
bibliotek	och	mötesplatser	ska	anordnas	tillsammans	med	civilsamhället.	

Vi	socialdemokrater	kan	aldrig	acceptera	stora	skillnader	i	hälsa	och	livsvillkor.	Arbetet	för	att	
motverka	segregation	och	klyftor	kräver	insatser	inom	vitt	skilda	politikområden	såsom	arbets-
marknad,	tillväxt,	bostadsbyggande,	samt	skola	och	utbildning.	Men	vi	vet	att	även	känslan	av	
delaktighet	och	inflytande	spelar	stor	roll	för	människors	hälsa	och	välbefinnande.	Runt	om	i	
Malmö	finns	det	olika	lokala	initiativ	där	Malmöbor,	näringslivet	och	civilsamhället	går	samman	
och	bidrar	till	såväl	trygghet	som	kollektiv	styrka	i	olika	bostadsområden.	Det	sker	exempel-
vis	via	Framtidens	hus	i	Lindängen,	BID	(Boende,	integration	och	delaktighet)	i	Sofielund	och	
Möllevången,	 samt	Kraftsamling	Herrgården.	 Vi	 vill	 stötta	 lokala	 initiativ	 och	 säkerställa	 att	
kommunen	blir	en	kraftfull	samarbetspart	i	det	lokala	utvecklingsarbetet.	

”Oavsett var du föds,  
vilken klass, kön, sexuell 
läggning eller könsidentitet 
du har ska du ha lika  
rättigheter, skyldigheter  
och möjligheter i livet.  
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