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Klimatet kan inte vänta
Miljöpartiet har en vision om ett helt och hållbart Malmö. Vi vill se ett 
Malmö med rent vatten och ren luft, där barn är prioriterade framför 
bilar och förskolor är viktigare än parkeringsplatser. Ett Malmö där det 
är lätt att leva gott utan att tära på jordens resurser. 

Malmö ska vara en stad där alla har lika möjligheter att delta och 
utvecklas, där alla har ett jobb att gå till och en bostad att komma hem 
till. En hel stad där alla barn har rätt till en trygg uppväxt med samma 
möjligheter att förverkliga sina drömmar och där människor kan mötas 
på lika villkor. En stad där varken sexism, rasism, homofobi eller någon 
annan form av diskriminering accepteras. 

Utmaningarna vi står inför är massiva. Klimatet förändras i allt snabb-
are takt. Vintern 2017/2018 var den varmaste någonsin på Arktis med 
plusgrader och rekordlåg havsis. I Malmö ser vi konsekvenserna fram-
förallt i form av skyfall, översvämningar och det ena rekordvädret efter 
det andra. 

Men det finns hopp. Vi vet vad som måste göras. Nu behövs politiker 
som vågar lyfta blicken och fatta modiga beslut. Det behövs en poli-
tik som minskar överkonsumtionen av prylar och plast. Som utjämnar 
skillnader i uppväxtvillkor. Som satsar på cykel och kollektivtrafik. En 
politik som erbjuder utsatta människor en hjälpande hand. Som vägrar 
acceptera luft som gör barnen sjuka eller hav som inga fiskar kan leva 
i. Som ser att arbetslöshet och hemlöshet inte är ett karaktärsdrag, 
utan en tillfällig situation som vi ska lösa tillsammans.  

Vi är den första generationen som fullt ut förstår klimathotet och vi är 
den sista som kan stoppa det. För vår egen och alla kommande gene-
rationers skull, måste vi våga agera NU. Klimatet kan inte vänta.

Märta Stenevi och Bassem Nasr 



Märta Stenevi och Bassem Nasr, toppkandidater till kommunfullmäktige.



Miljöpartiets vallöften    för ett hållbart Malmö
1  Inför miljözoner för bättre luft

Alla som bor eller arbetar i Mal-
mö ska kunna andas ren luft. Den 

största källan till utsläpp av farliga kvä-
vedioxider kommer från biltrafiken och 
drabbar barnen värst. Vi vill införa nya 
miljözoner så att vi når våra klimatmål 
och förbättrar luften i Malmö. Det bety-
der att vi vill stänga ute de smutsigaste 
bensin- och dieselbilarna från innersta-
den. I nybyggda stadsdelar bör bara de 
tystaste och renaste bilarna tillåtas.

2    Minska mängden mikroplaster 
och farliga kemikalier 
Vi vill fasa ut farliga kemikalier 

från barns och ungas närmiljöer. För-
skolor ska byggas och renoveras med 
giftfria material. Möbler och leksaker 
ska inte innehålla farliga ämnen. Vi 
vill minska utsläppen av mikroplaster i 
Öresund genom att till exempel ersätta 
konstgräsplaner med miljövänliga 
alternativ. 

3  Gör skolorna bilfria
Barn ska kunna gå och cykla 
till skolan utan att utsättas för 

hetsig biltrafik. Vi vill att bilfria zoner 
ska vara regel närmast skolor. Den som 
behöver lämna barn med bil får parke-
ra en bit bort och gå sista biten. Vi vill 
också fortsätta bygga cykelbanor, sänka 
hastigheter och införa fler farthinder 
vid skolor och förskolor samt se till att 
det finns tillräckligt med lådcykel- och 
cykelparkeringar.

4  Omvandla infartsleder  
till gröna stadskvarter
När Malmö växer behövs fler  

bostäder – utan att vi bebygger 
Sveriges bästa åkermark och utan att 
biltrafiken tillåts svälla. Vi vill omvandla 
de breda infartslederna till lummiga 
gator med sänkt hastighet, cykelbanor, 
kollektivtrafikkörfält, planteringar och 
nya stadskvarter. Vi vill använda de idag 



tomma ytorna intill Lorensborgsgatan, 
Amiralsgatan och Pildammsvägen till 
tusentals nya bostäder, arbetsplatser 
och supercykelstråk. 

5 Bättre mat – mindre utsläpp 
Mat är en stor källa till utsläpp 
av växthusgaser och det är dags 

att bryta med köttnormen. Vi vill att all 
mat som lagas i kommunens regi – till 
förskolor, skolor, äldreboenden etc – 
lagas av utbildad personal så att den blir 
ekologisk, näringsrik, god och i högre 
utsträckning vegetarisk. Inget fulkött 
ska serveras, alltså billigt importerat 
kött från djur som pumpats fulla med 
antibiotika.

6 Mer natur nära Malmöborna
Malmö ska bli grönare. Vi vill ska-
pa lummiga gaturum för ett be-

hagligt stadsliv, med bättre luft och fler 
temalekplatser. Vi vill se fler samman-

hängande parker för promenader och 
motion genom staden, bland annat 
genom en upprustning längs Malmös 
kanaler och kajer. Vi vill att Klagshamns 
udde blir naturreservat och att Malmö 
tar ledarskapet i utvecklingen av ett 
hållbart Öresund.  

7    Storsatsning på Malmös  
kollektivtrafik
Biltrafiken måste minska. För 

klimatets, hälsans, trygghetens, trevna-
dens och framkomlighetens skull. Det är 
också en fråga om jämlikhet. Vi vill att 
det ska vara enkelt att ta sig fram även 
för dem utan bil. Ett växande Malmö 
behöver spårväg och vi vill att bilisterna 
är med och betalar genom att införa ex-
empelvis dyrare parkering eller biltullar.

8    Tio nya supercykelstråk
Vi vill bygga ett tiotal nya 
super cykelstråk till och genom 
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för ett helt Malmö

11      Ge nyanlända en bättre start 
Miljöpartiet vill att Malmö fort-
sätter ta emot många invandra-

re, men integrationen måste bli bättre. 
Vi vill att ensamkommande barn får en 
skolgång utan avbrott, att kommunen 
får fram fler snabbspår för nyanlända 
och att det snabbt erbjuds individan-
passad SFI av hög kvalitet med möjlig-
het till praktik. SFIn ska även erbjuda en 

fördjupad sämhällsorientering. Särskilda 
insatser ska riktas till kvinnor för att få 
dem i jobb, som fler öppna förskolor för 
nyanlända familjer och fler SFI-platser 
för föräldralediga. 

12  Gör Malmö till Sveriges 
HBTQ-huvudstad
World Pride och Eurogames 

sätter Malmö på den internationella 

Malmö. Långa, snabba, säkra cykel-
leder på strategiska platser som gör 
cykeln till det självklara valet. Dagens 
cykelbanor behöver också byggas 
ihop och uppgraderas för att välkom-
na framtidens cyklister oavsett om 
de cyklar med elcykel, lådcykel eller 
barncykel. Då krävs både rakare och 
bredare banor, fler lådcykel- och cy-
kelparkeringar och prioritet i bilkors-
ningar. 

9    Sol, vind och biogas till 100 % 
Vi vill se en kraftfull utbyggnad 
av lokal produktion av solel, 

vindkraft och biogas för att hela Mal-
mö ska kunna försörjas till 100 % av 
förnybar energi år 2030. Kommunens 
byggnader ska förses med solceller 
och byggnaderna energieffektivise-
ras. Privata hushåll och större fastig-

hetsägare ska enkelt kunna installera 
solceller på sina tak. Vi vill att kommu-
nen bygger egna vindkraftverk och att 
fler kommersiella aktörer ges plats att 
bygga vindkraft i Malmö.

10  Sänka klimatutsläppen  
från nybyggen 
Byggsektorn är en stor källa 

till utsläpp av växthusgaser och det 
måste minska. Vi vill styra mot ett mer 
hållbart byggande genom kommunens 
markpolitik. Vi vill införa en klimatbud-
get på alla nya stora kommunala bygg-
projekt utifrån byggnadens livscykel. 
Det kan innebära att vi ökar andelen trä 
i byggnaderna eller kompenserar med 
andra åtgärder såsom extra solceller. 
Alla profilbyggen ska ha noll klimatut-
släpp på 50 år. 
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HBTQ-kartan. Vi vill utöka satsningarna 
på att göra Malmö till en fördomsfri och 
trygg stad för personer oavsett sexuell 
läggning, könsidentitet och könsuttryck. 
Vi vill att fler verksamheter utbildas 
inom HBTQ-frågor, skolor likväl som 
LSS- och äldreboende. Vi vill skapa en 
inkluderande stadsstruktur med köns-
neutrala toaletter och omklädningsrum i 
kommunala idrottsanläggningar.

13  Ge Malmös flickor  
makt över sina liv
I ett jämställt Malmö är 

hedersförtryck oacceptabelt. Vi vill 
vidareutbilda skola, socialtjänst och 
familjecentraler för att bättre kunna 
förebygga, reagera och ingripa. Mödra-, 
barn- och elevhälsovården ska utbildas 
både för att kunna identifiera och för-
hindra könsstympningar, och misstankar 



om tvångsgifte ska tas på fullaste allvar. 
Vi ska behandla dessa kränkningar som 
de brott de är. 

14  Göra det lättare att lämna 
kriminalitet och svårare att 
vara kriminell

Staden behöver arbeta tillsammans 
med polisen och skattemyndigheten 
för att motverka den svarta ekonomin 
och den organiserade brottsligheten. 
Vi vill skydda barn och unga från att 
rekryteras till kriminella gäng genom 
att ge socialtjänsten fler resurser för att 
tidigt fånga upp de barn och unga som 
befinner sig i riskmiljöer. Vi vill bygga ut 
avhopparverksamheten för att hjälpa de 
unga som ändå fastnat i kriminalitet och 
återetablera dem i samhället.  

15  Fler vägar till en egen bostad
Bostadsbyggandet slår rekord 
i Malmö, utmaningen nu är 

att hålla uppe den höga byggtakten. Vi 
behöver också få fram fler bostäder åt 
unga, studenter och andra hushåll med 
låga inkomster. Vi arbetar för att fler 
fastighetsägare ska tillåta försörjnings-
stöd och etableringsersättning som 

grund för hyreskontrakt, att cirka 15% 
av nybyggnationen av bostäder det som 
byggs ska gå till sociala ändamål och att 
konceptet ”Bostad först” utvecklas. 

16     Stärk jämlikheten  
i Malmös skolor
Alla skolor ska vara bra sko-

lor. Skolor med störst behov ska få mest 
resurser. Modersmålsundervisningen 
ska stärkas. Bostadssegregationen mås-
te minska och stadsdelarna byggas för 
en blandad befolkning. Miljöpartiet vill 
också förlägga högstadieskolor nära bra 
kollektivtrafik, så att elever uppmuntras 
att söka sig utanför det egna bostads-
området.

17     Barns rätt till en trygg uppväxt
Den psykiska ohälsan bland 
barn växer och stressen 

kryper ner i åldrarna. Vi vill att kuratorer 
och sjuksköterskor ska finnas tillgängli-
ga varje dag på skolan, och att elevhäl-
sovården blir en naturlig del i skolarbe-
tet. Vi vill förstärka familjerådgivningen 
så att familjers problem inte går ut 
över barnen. I Malmö har även barn i 



papperslösa familjer rätt till en trygg 
barndom och får därför ekonomiskt 
bistånd och plats i förskola och skola. 
Miljöpartiet vill att Malmö ska fortsätta 
vara ett humanitärt föredöme. 

18  God livskvalitet för  
Malmös äldre
Idag bor många äldre onö-

digt stort och lider av ensamhet. Vi vill 
att det byggs attraktiva bostäder för 
äldre med goda möjligheter till socialt 
umgänge. Det ökar livskvaliteten 
samtidigt som bostäder frigörs. Vi vill 
också öka tillgången på rehabpersonal 
som arbetsterapeuter och fysiote-
rapeuter så att fler äldre ska kunna 
delta aktivt i samhället. All mat inom 
äldreomsorgen ska lagas av utbildad 
personal. 

19   Bekämpa rasismen
Vi vill kartlägga omfattningen 
av islamofobi och antisemi-

tism i Malmö, samt inrätta ett kun-
skapscenter tillsammans med Malmö 
universitet och polisen för att förebygga 
hatbrott. I det antirasistiska arbetet 

behöver kommunen samverka med civil-
samhället som bidrar med kunskap och 
kontakt med utsatta grupper. 

20  Bryta könsroller och stoppa 
våldet mot kvinnor
Begränsande könsroller är 

ett problem för både flickor och pojkar, 
kvinnor och män. Därför vill vi stärka 
normkritiken och genusperspektivet i 
förskola och skola, och vi vill utveckla 
sexualundervisningen så att den inklu-
derar könsnormer, samtycke och sexu-
ella trakasserier. Vi vill även stärka det 
uppsökande arbetet riktat mot män som 
utövar våld och att stadens kvinnojourer 
ska få mer resurser.
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Kontakta oss gärna
malmo@mp.se

Följ oss på
facebook.com/miljopartietimalmo
instagram: miljopartietimalmo

Läs mer på  
mp.se/malmo


