
• Malmö har tre utmaningar som är särskilt allvarliga – klimatkrisen, de växande  
sociala klyftorna och miljöförstörelsen. De är sammankopplade och behöver lösas 
hand i hand. För att Malmö ska kunna fortsätta att bygga ett fossilfritt välfärds
samhälle behöver vi säkra de mest grundläggande förutsättningarna. Vi i Miljöpartiet 
vill se ett Malmö med rent vatten och ren luft, där barn är viktigare än bilar  
och förskolor viktigare än parkeringsplatser. Vi vill se en grön, klimatsäkrad stad  
som skapar goda livsförutsättningar för alla Malmöbor, inte bara för dem som har 
råd att bosätta sig i vissa delar av staden. 

• I vår budget för Malmö stad 2020 satsar vi på förebyggande arbete både när det gäller 
klimat och miljö, och social utsatthet. Det är både mer humant och mer kostnads
effektivt att förebygga problem, istället för att enbart lösa dem när de redan har 
uppstått. 

• För att Malmö ska lyckas med klimatarbetet behövs åtgärder på flera fronter och 
som involverar staden, politiken, näringslivet och Malmöborna. Ett första steg är att 
ta fram en koldioxidbudget som räknar ut hur stora utsläpp kommunen, företagen 
och invånarna kan göra. En koldioxidbudget gör det tydligt hur mycket olika delar 
av samhället kan släppa ut. Därmed fördelas ansvaret för vem som behöver sätta in 
åtgärder för att dra ner utsläppen. Malmö stad behöver för egen del införa styrande  
klimatmål som utgår från koldioxidbudgeten. Ett klimatråd behöver bildas, där 
politiker tillsammans med näringsliv, universitet, idéburen sektor och Malmöbor tar 
fram konkreta åtgärder för att stadens utsläpp ska hållas inom koldioxidbudgeten. Vi 
ser också att Malmö stad behöver ta fram verktyg och informationsmaterial för att 
stötta Malmöborna och företag att göra klimatsmarta val. 

• Malmö behöver också nya miljömål, eftersom det nuvarande miljöprogrammet löper 
ut 2020. Det är viktigt att staden antar mål som både är bindande för staden och kan 
förverkligas tillsammans med Malmöborna, företagen och andra som verkar i staden. 

• Flera sociala problem har sin grund i samhällets ojämlikhet. Miljöpartiet anser att 
förebyggande socialt arbete är det bästa verktyget för att minska lidande, förebygga 
kriminalitet och ge makt till de Malmöbor som i dag inte har någon. Att förebygga 
social problematik, snarare än att bara åtgärda den, är ett humant och kostnads
effektivt sätt att arbeta med sociala frågor. 

• Miljöpartiet föreslår en omfattande satsning på förebyggande socialt arbete. Vi vill 
se fler fältarbetare som träffar utsatta barn och unga, och insatser för att fler ung
domar tidigt ska få hjälp att lämna missbruk eller ett kriminellt liv bakom sig. Antalet 
familjecentraler behöver ökas, bostadsrådgivningen och det vräkningsförebyggande 
måste förstärkas, föräldrastödskurser måste erbjudas de som har behov, och samtliga 
familjehemsplacerade barn måste få tillgång till Skolfam, en viktig insats som hjälper 
dem att klara sin skolgång. 
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• Under våren 2019 började Malmös socialtjänst tillämpa en hårdare praxis. Barn som 
är hemlösa på grund av fattigdom erbjuds inte längre långsiktiga lösningar. Istället 
får hemlösa barnfamiljer bo en vecka i taget på dyra akutboenden som ofta ligger 
långt ifrån barnens skola. Vi anser att Malmö stad ska ta ansvar för att hemlösa barn
familjer får långsiktiga boendelösningar, som genomgångslägenheter och övergångs
lägenheter, oavsett om orsaken till hemlöshet är social problematik eller fattigdom. 
Därför vill vi ge socialtjänsten möjlighet att erbjuda långsiktiga boendelösningar för 
alla hemlösa barn och barnfamiljer.  

• Flera rapporter beskriver missförhållanden och ockerhyror i de privata akutboenden 
som Malmö stad använder. Staden måste ta kontroll över denna situation. För att få 
kontroll på kostnader och kvalitet så vill Miljöpartiet att staden utökar antalet akut
boenden i egen regi.  

• Det bästa sättet att jobba mot hemlöshet är att förebygga den. I dag jobbar vissa delar 
av Malmös socialtjänst vräkningsförebyggande, medan andra inte gör det. Vi vill att 
det arbetet ska utökas till hela socialtjänsten. En annan viktig åtgärd är att ge Mal
mö stads bostadsrådgivning tillgång till tolkar. I dag kan många nyanlända familjer 
inte ta del av bostadsrådgivningens expertis eftersom de inte behärskar det svenska 
språket än.  

• Klimatförändringarna är ett faktum och de närmaste decennierna kommer vi att 
behöva rusta staden mot framför allt skyfall, översvämningar och värmeböljor. Träd 
binder vatten och ger skugga, sänker temperaturen i staden och är hem för de fåglar, 
djur och insekter som våra ekosystem behöver. Malmös trädbestånd har farit illa 
av sjukdomar under många år. Därför vill vi sätta ny fart på återplanteringen av en 
bred variation av arter. Målet är 10 000 nya träd under mandatperioden. Träd behövs 
både i våra parkmiljöer och längs med våra gator, i mikroparker där det tidigare varit 
parkeringsplatser, och på kvartersmark. Vi vill därför att förslaget till trädplan färdig
ställs. Vi vill också att staden fortsätter att arbeta med Gröna skolgårdar 2.0, som 
innebär satsningar på skolgårdar som är i behov av hållbar grönska, mindre asfalt 
och ny lekutrustning. 

• Våra parker och grönytor behöver en större biologisk mångfald än de stora mono
kulturer som gräsmattor utgör. Vi vill se mer vildväxande och ängslik natur, med 
blommor och örter som lockar humlor, bin och andra insekter. Parkerna behöver 
också bilda sammanhängande stråk för att djur och insekter ska kunna ta sig från ett 
ställe till ett annat. Det är viktigt för att vi ska ha kvar en stark stam av pollinerare i 
staden.  

• Arbetet med att se över och uppdatera Malmös naturvårdsplan har påbörjats.  
Utvärderingen av planen från 2012 visar att 20 procent av de utpekade områdena har 
fått försämrade naturvärden under perioden. Det är nödvändigt att Malmö växer 
inåt och förtätas för att staden ska klara klimatmålen, men det innebär samtidigt ett 
stort ansvar för att säkerställa att vild natur fortsatt får plats i staden. Bara då garante
ras att den biologiska mångfalden utvecklas, inte utarmas. Vi vill se ett starkare skydd 
av särskilt viktiga områden utifrån den nya inventeringen och det förslag på områden 
som arbetas fram. Ett sätt att skydda områden är att bilda fler lokala naturreservat. 
Vi ser gärna att till exempel Husie mosse, Lernacken och delar av Norra Hamnen får 
detta skydd. 
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• Vi vill se ett friskt och levande Öresund, och för att skydda Öresund effektivt är sam
arbete och internationellt skydd avgörande. Vi vill att Malmö stad startar de förhand
lingar och det påverkansarbete som krävs för att göra Öresund till ett av Unescos 
biosfärområden. Vi vill också att staden ser över möjligheten att göra delar av Öre
sund till ett naturreservat. 

• För att öka grönskan är det avgörande att staden samarbetar med privata fastighets
ägare. Vi kan inte satsa stora pengar på grönska i den offentliga miljön om de privata 
fastighetsägarna samtidigt täcker allt mer av stadens yta med asfalt och betong. Vi 
vill därför ta fram en modell som ger starkare incitament att omvandla hårdgjorda 
ytor på kvartersmark till gröna ytor. Vi vill också öka andelen grönyta vid nybyggna
tion. 

• Samhället har förändrats på flera grundläggande sätt de senaste decennierna och det 
påverkar förutsättningarna för offentlig verksamhet. Vi lever allt längre, samtidigt 
som det föds många barn. Det betyder bland annat att färre behöver försörja fler. På 
samma gång ökar förväntningarna på välfärden. Ny teknik ger nya möjligheter, men 
ibland till stora kostnader. Dessutom gör den nya nationella fördelningen av generella 
statsbidrag att Malmö får mindre pengar än tidigare. Detta betyder att Malmö stad 
har ett antal år med en stram ekonomi framför sig. Samtidigt har staden haft stora 
överskott flera år i rad och Malmö investerar bara ungefär 70 procent av det som 
är planerat. Miljöpartiet tycker därför att det är motiverat att Malmö stad under de 
kommande åren sänker överskottsmålet till 0,5 procent. 

• När färre ska försörja fler blir det ännu viktigare att kommunen hanterar alla resurser 
varsamt. Om staden använder sina resurser mer effektivt så blir utrymmet större för 
att tillgodose nya behov. Vi vill därför ge samtliga nämnder i uppdrag att effektivisera 
sin verksamhet. Alla lokalkontrakt som går ut i närtid behöver ses över. Taxor och 
avgifter behöver räknas upp så att de anpassas till den ekonomiska utvecklingen i 
samhället. Miljöavgifterna ska höjas. Nämnderna måste samverka bättre för att i större 
utsträckning samlokalisera olika mötesplatser, och staden behöver fortsätta arbetet 
med att utveckla ny teknik som kan hjälpa verksamheterna att sänka kostnaderna. 

• Vi ser ett behov av att göra satsningar för att minska klyftorna och utsläppen i vår 
stad. Därför föreslår vi en skattehöjning på 20 öre.
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