
 
 
 
Malmö är Sveriges mest spännande stad. Här finns engagemang, mod och kreativitet. I Malmö vågar vi gå före 
och hitta nya lösningar på samhällsutmaningar. När Fehrman Bält-förbindelsen invigs ligger vi i centrum av en 
nordeuropeisk storregion med 8,5 miljoner invånare. Det lockar människor, företag, investeringar och 
möjliggör en grön omställning.  
 
Samtidigt står Malmö inför stora utmaningar. I Sverige ökar polariseringen, såväl inom politiken som i 
samhället i stort. Nationalister skyller samhällsproblem på minoritetsgrupper och ifrågasätter kvinnors 
rättigheter. Populistiska krafter sprider desinformation för att skapa rädsla. Klimat- och miljökrisen förvärras 
och ambitionerna för att vända utvecklingen är otillräckliga. Segregationen delar vår stad och håller Malmöbor 
tillbaka från att nå sin potential. 
 
Sverige står inför svåra ekonomiska utmaningar de närmsta åren. En rusande inflation pressar redan många 
Malmöbors ekonomi. Hyresgäster riskerar att få stora hyreshöjningar nästa år och för den med bostadslån har 
räntehöjningarna inneburit en kalldusch på tusentals kronor varje månad. Näringslivet pressas och konkurserna 
ökar, vilket riskerar att påverka jobben i Malmö. Mycket tyder på att såväl priser som räntor kommer att 
fortsätta stiga. När ekonomin kärvar behöver människor välfärden och ett starkt samhälle mer än någonsin. 
Vi - Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna i Malmö - är beredda att ta ansvar och enas på flera 
områden för att skapa stabilitet, utveckling och framtidstro i en osäker tid. 
 
Vi ser att Malmö behöver går före och öka takten i omställningen, som är vår tids ödesfråga. Det kräver att 
Malmö stad arbetar med klimatanpassning av staden, säkrar den biologiska mångfalden i de gröna och blå 
miljöerna samt reducerar klimatpåverkande utsläpp i linje med Parisavtalet. Trafik och mobilitet är en central 
pusselbit. Vi vill planera staden så att det är mer attraktivt att välja gång-, cykel eller kollektivtrafik framför bil. 
Malmöborna ska ges verktyg att ställa om till mer hållbara levnadsmönster.  
 
Trots de senaste årens positiva utveckling är arbetslösheten alldeles för hög. Vi vill skapa förutsättningar för 
fler och växande företag i Malmö, som bidrar till att det skapas fler arbetstillfällen och matchar Malmöbornas 
kompetenser. Staden ska möta upp med utbildning och insatser som bidrar till att fler Malmöbor kommer i 
arbete.  
 
Skolan och förskolan ska ge barn lika möjligheter, oavsett bakgrund. Även tillgång till kultur- och 
fritidsaktiviteter är viktigt för att förbättra barn och ungas uppväxtvillkor. Vi vill stärka kommunens 
förebyggande arbete och öka kommunens roll och närvaro i det lokala utvecklingsarbetet. Vi vill se en politik 
som både är tuff mot brottsligheten och orsakerna till brott. Alla Malmöbor har rätt att känna sig trygga, 
oavsett var i staden man bor. 
 
För att utveckla kvaliteten för individerna i omsorgsverksamheterna vill vi förbättra villkoren för personalen. 
Arbetet för att säkerställa alla Malmöbors rätt till goda levnadsvillkor och en tillgänglig stad, såväl fysiskt som 
digitalt oavsett funktionsvariation och ålder, fortsätter.  
 
Vi Malmöbor har rötter i hela världen, vilket är en styrka. Det ställer också krav på att aldrig acceptera negativ 
särbehandling, hat och hot. Därför fortsätter vi att stärka arbetet för jämställdhet och mot alla former av 
diskriminering och rasism. Som arbetsgivare ska Malmö stad vara föregångare i arbetet för likabehandling och 
mot diskriminering.   
 
Våra partier vill, tillsammans med stadens samlade kraft, näringslivet och civilsamhället, driva en politik som 
bygger på sammanhållning i stället för splittring. För ett starkt, öppet och hållbart Malmö. 


