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FÖRORD

Vi vill bygga ett hållbart Malmö som ger kommande 
generationer möjligheter till ett gott liv. Där naturen blomstrar, 
luften är ren och klimatet i balans. Där barn växer upp som 
fria individer och med samma chanser i livet. Vi vill att 
alla människor ska kunna känna trygghet, oavsett hur du 
identifierar dig, vem du älskar eller vad du tror på.
 
Miljöpartiet i Malmö är del av en internationell grön rörelse. 
En rörelse som protesterar och agerar mot förstörande av 
havsmiljöer, miljöfarliga utsläpp och ett fossilt beroende som 
driver på klimatkrisen och göder diktaturer. Som kämpar mot 
rasism, ojämställdhet och heteronormen. Framför allt delar den 
gröna rörelsen en vision om ett solidariskt samhälle.

Miljöpartiet i Malmö kämpar för att omsätta denna vision i 
politisk handling och göra staden till en bättre plats för djur, 
natur och alla Malmöbor. I detta lokalpolitiska program finns 
våra förslag för hur vi vill bygga ett helt och hållbart Malmö 
tillsammans med andra positiva krafter. Jag hoppas du delar 
vårt engagemang för ett grönare Malmö.

Bassem Nasr, ordförande Miljöpartiet de gröna i Malmö
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MILJÖ OCH KLIMAT

• Ge Malmöborna möjlighet att leva inom planetens gränser för 
hållbarhet. 

• Att en koldioxidbudget upprättas för att följa utsläppen 
och minska dem i den takt som krävs för att uppnå 
1,5-gradersmålet. En koldioxidbudget låter oss prioritera de 
mest effektiva åtgärderna för att minska Malmös utsläpp.

• Att energin som används i Malmö ska vara förnyelsebar och 
att all energi i Malmö är 100 procent förnyelsebar år 2030.

• Att kommunal verksamhet ska erbjuda ekologisk mat med 
mindre klimatpåverkan och arbeta för att minska matsvinnet.

• Att Öresund blir ett biosfärområde.

Gröna Malmö. I Malmö ska man kunna leva ett gott liv, utan 
att förstöra förutsättningarna för andra människor och varelser 
att göra detsamma. Vårt samhällsbygge ska stödja snarare 
än bryta de naturliga kretsloppen och vår konsumtion ska 
anpassas efter planetens hållbara gränser. För att komma 
hit behöver vi effektivisera vår resursanvändning, växla till 
förnyelsebart, fasa ut användning av miljögifter, bygga en 
delningsekonomi, kartlägga och minska ljusföroreningar, 
klimatanpassa och investera i ekosystemtjänsterna.  Den 
skogs- och jordbruksmark vi gemensamt äger genom Malmö 
stad är nästan lika stor som stadens yta. Jordbruksmarken bör 
odlas ekologiskt, och skogen förvaltas hållbart. Vi vill se nya 
strategier för arrende, förvaltning och fler naturreservat för att 
binda kol och öka den biologiska mångfalden. Vi är övertygade 
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MILJÖ OCH KLIMAT

om att den gröna staden också är den sköna staden. 

Blåa Malmö. Halva Malmö ligger i Öresund och det händer 
mycket under ytan. Historiskt har vi fyllt ut stora områden 
för att skapa mer landyta, men om vi ska kunna behålla ett 
fungerande ekosystem i havet så kan vi inte urskiljningslöst 
fortsätta att fylla ut utan att se till helheten. Därför vill vi 
att Öresund blir ett biosfärområde. Vi behöver även minska 
utsläppen av föroreningar i havet och i kanalen.

Hälsosamma Malmö. Det ska bli smidigare och säkrare 
att gå och cykla i Malmö. Det ger oss friskare Malmöbor, 
hälsosammare luft och minskat buller. Elektrifiering av 
kollektivtrafiken och bilarna är en del av lösningen. Men 
för att minska utsläppen från däck, vägbanan och bromsar 
så behöver trafiken total minska.  Vi behöver även frigöra 
utrymme i staden för klimatanpassningar för att mildra 
konsekvenserna av värmeböljor och skyfall.

Miljösmart bebyggelse. Våra byggnaders klimatpåverkan 
behöver minskas. Vi behöver använda byggmaterial med låg 
klimatpåverkan som till exempel trä och lågutsläppsbetong. 
Malmös medverkan i LFM30 ger byggsektorn stöd för att uppnå 
klimatsmart byggande. 

Malmö behöver producera större andel av den el vi använder.
Det finns gott om plats för solceller på hustaken, men även 
utrymme för lokala vindkraftverk till havs och vid åkermarken. 
Vi ska verka för att hus ska byggas med hög kvalitet, utan 
skadliga kemikalier och med återvinning av energi. Malmös 
egna bostadsbolag MKB äger en stor andel av Malmös bostäder 

5 MALMÖ



MILJÖ OCH KLIMAT

och här finns goda möjligheter att leda omställningen.

Hållbara inköp. Maten står för en betydande andel av vår 
klimatpåverkan. Vi vill att kommunal verksamhet ska 
erbjuda helt ekologisk mat, gärna odlad på vår åkermark. 
Vi vill ta nästa steg för att minska matens klimatpåverkan 
och att arbetsvillkoren för produktionen är rättvis. Den 
cirkulära ekonomin är framtiden och vi arbetar därför för att 
återanvändning och återvinning ska vara en självklarhet. 
Minskat matsvinn är det mest effektiva, men när spill uppstår 
är utvinningen av biogas ett sätt att återvinna matavfall.

Rik natur och biologisk mångfald. En levande natur med 
biologisk mångfald har ett omätbart egenvärde. Vi  är även 
beroende av de ekosystemtjänster naturen levererar utan att 
de räknas in i våra ekonomiska system. Mångfalden skapar 
motståndskraft i de biologiska systemen. Genom att bevara, 
återskapa och förstärka förutsättningarna för djur och natur 
skapar vi inte bara förutsättningar för rent vatten, matproduktion 
och naturupplevelser - vi rustar även samhället för att klara 
påfrestningarna av klimatförändringar och miljöpåverkan.  

Vi vill bevara och återskapa värdefull natur för biologisk 
mångfald, friska ekosystem och ekosystemtjänster. Vi vill 
att stränderna och strandängarna ska värnas. Att återskapa 
och bevara unika biotoper i våtmarker, åar och vattendrag 
hindrar även näringsläckage till havet. Att bedriva ett modernt, 
hyggesfritt skogsbruk ökar inte bara förutsättningarna för en 
god skogsproduktion, utan levererar även hållbara livsmiljöer 
och artrikedom. 
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HÅLLBAR STADSPLANERING

• Bygga billigare, klimatsmart och socialt hållbart.

• Att segregationen ska brytas genom att barriärer mellan 
stadsdelar byggs om och bort, till exempel kan infartsleder 
byggas om till stadshuvudgator.

• Malmö ska byggas blandat så att det är nära till 
arbetsplatser, skolor och annan service.

En trygg, levande och hållbar stad med plats för fler 
Malmöbor. Malmö ska vara en pulserande, grön stad som 
sjuder av liv, aktivitet och kultur. I Malmö ska uteserveringar, 
grönska och barnens lek få ta mer plats än ytkrävande biltrafik. 
Miljöpartiet vill bygga klimatneutralt, minska ohälsan och 
segregationen. Där det byggs ska det byggas mycket och 
blandat (till exempel bostäder, kontor, skolor och butikslokaler 
i samma område), samtidigt som staden ska bli grönare. 
Arbetsplatser, skolor och mataffärer bör finnas nära till hands 
i hela staden. Miljöpartiet vill att Malmö växer genom att det 
byggs på parkeringsplatser, gamla industriområden, vindar 
och ovanpå hus.

Det är viktigt att staden utvecklas med levande och trygga 
stråk. Detta uppnås till exempel genom att bostäder blandas 
med andra funktioner som kontor och butiker, entréer och 
fönster placeras väl synliga mot stråken och att bottenvåningar 
används i så stor utsträckning som möjligt till butiker och 
service. En levande stad behöver livskraftiga stadskärnor, 
därför är det viktigt att handeln i våra stadskärnor ska främjas 
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HÅLLBAR STADSPLANERING

och att den externa handeln inte byggs ut. Det är även viktigt 
att staden kan erbjuda billiga lokaler för icke-kommersiell 
verksamhet så som förenings- och kulturliv. 

Bostäder för alla. Miljöpartiet ser bostaden som en rättighet 
och vill att staden ska sträva efter att det byggs fler bostäder 
som alla kan ha råd med. Så länge det råder bostadsbrist, 
trångboddhet och många vill flytta till Malmö är det viktigt att 
bibehålla ett högt tempo i bostadsbyggandet. Staden ska ha 
en hög planberedskap och MKB ska hålla ett högt byggtempo 
och verka som ett föredöme i att bryta segregationen och 
uppnå klimatneutralt byggande. För att hålla kostnader 
och klimatpåverkan nere är det viktigt att vårda och 
förlänga livslängden på den bebyggelse och infrastruktur 
som redan finns. När bostadsbeståndet renoveras behöver 
energiförbrukning, klimatpåverkan och klimatanpassning vara 
centralt, utan att chockhöja hyrorna. Utgifter och klimatutsläpp 
kan också minskas genom att föråldrade energisystem 
renoveras. Miljöpartiet ser gärna att fler typer av bostadsformer 
uppförs, till exempel kollektivhus eller byggemenskaper, 
som ett sätt att få ner boendekostnader och skapa en större 
mångfald i bostadsbeståndet. Stadens markpolitik ska 
främja sociala och gröna åtaganden, sträva mot tomträtt som 
förstahandsval, samt verka för att sociala bostäder uppförs i 
nybyggnadsområden.

Bygg staden hel. Vi vill utveckla utsatta områden med nya 
funktioner (till exempel butiker och kontor) samt bostäder 
vars skala och typ bidrar till att skapa mer blandade, trygga 
och trivsamma stadsdelar (till exempel radhus). Det är också 
viktigt att det finns olika typer av upplåtelseformer inom alla 
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HÅLLBAR STADSPLANERING

delar av staden. Miljöpartiet vill även bygga samman staden 
genom att fysiska barriärer som skapar segregation byggs om 
och byggs bort. Vi ser bland annat stora möjligheter i att bygga 
samman stadsdelar genom att bygga om stadens infartsleder 
till stadshuvudgator med gångbanor, cykelbanor, körbanor, 
planteringar, bostäder, butiker och kontor. 

Bevara jordbruksmarken. Jordbruksmark är en viktig 
resurs som enbart ska bebyggas då andra alternativ saknas. 
Miljöpartiet ser ett behov av att tydligt avgränsa hur långt 
ut på åkrarna alla Malmös tätorter kan växa. För Malmö är 
Yttre Ringvägen en sådan gräns och i andra tätorters fall kan 
denna gräns utgöras av  till exempel ett anlagt bälte med 
lummig parkmark. Kommunens verksamhetsområden är glest 
bebyggda och kan förtätas som ett alternativ till att, som idag, 
bebygga jordbruksmarken. Därtill vill Miljöpartiet att att en 
större andel av jordbruksmarken ska brukas ekologiskt.

En grönare stad. Miljöpartiet vill utveckla grönskans mångfald 
med fler anlagda parker och mer vild natur med en större 
artrikedom och mer varierad grönska. Närhet och tillgänglighet 
till parker och grönområden ska vara en självklarhet i alla delar 
av staden. Då skapas ekosystemtjänster som till exempel gör 
värmeböljor mindre farliga för äldre och sjuka, minskar risken 
för översvämningar och skapar renare luft. På våra gator vill vi 
anlägga planteringar, gatuträd och dagvattendammar som kan 
hantera extremare regnväder och ger bättre luft och stadsmiljö. 
Fler naturreservat ska inrättas, fler ytor ska upplåtas till 
stadsodling och fler tak ska få grönska och solceller. För 
Miljöpartiet är det viktigt att lekytor för barn finns i hela staden 
och att riktlinjerna för förskolegårdarna inte ändras så att 
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HÅLLBAR STADSPLANERING

gårdarna blir mindre eller kvalitetskraven lägre. Miljöpartiet 
ser också positivt på att det byggs fler temalekplatser. Stor 
potential finns bland annat i att parkeringsplatserna tas bort 
från stadens centrala torg och ersätts med temalekplatser och 
grönska. I den täta staden är det ovanligt med egen trädgård 
och då blir det viktigt med gemensamma lummiga innergårdar 
som inte delas av med staket och murar.
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TRAFIK FÖR MALMÖ 

• Prioritera gång, cykel och kollektivtrafik framför biltrafik.

En ny vision för hållbar trafik och en trivsammare stad att 
bo i. Det behövs en ny långsiktig vision för hur trafiken ska 
utvecklas i Malmö. Visionen måste sträva mot hållbar trafik 
och att skapa en trivsam stad att bo i. Miljöpartiet ser många 
positiva exempel internationellt med till exempel cykelstäder 
som Amsterdam och Utrecht, Köpenhamns långsiktiga 
satsning att gradvis ta bort gatuparkering, Barcelonas 
arbete med superkvarter som begränsar genomfartstrafik, 
Oslos bilfria centrum, samt Groningen och Ghents 
trafikzoneringsplaner där gång, cykel och kollektivtrafik 
kraftigt prioriterats. Paris har en vision om 15-minutersstaden 
där all relevant service finns inom gång- eller cykelavstånd från 
bostäder och arbetsplatser. Miljöpartiet tror att alla de exempel 
som räknats upp går att genomföra även i Malmö. 

För att visa vägen framåt vill Miljöpartiet som ett första steg 
kraftigt begränsa genomfartstrafiken och skapa fler gång- och 
cykelvänliga gatumiljöer på Möllevången (stadsdelen blir ett 
så kallat superkvarter) och skapa mer utrymme för fotgängare, 
uteserveringar, cyklister och gatuträd på Amiralsgatan. Malmö 
kan även redan på kort sikt satsa på fler sommargator och 
sommartorg där motortrafiken får ge plats åt folkliv under vår- 
och sommarmånaderna.

Miljöpartiet vill skapa plats för liv och rörelse, där hälsa och 
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TRAFIK FÖR MALMÖ 

livskvalitet prioriteras för alla som lever och vistas i Malmö. 
Genom att prioritera gång, cykel och kollektivtrafik framför 
motortrafik skapar vi goda förutsättningar för ett hållbart liv i 
staden. Om det kan bli snabbare, bekvämare och enklare att gå, 
cykla eller åka kollektivt istället för att ta bilen kan vi skapa en 
bättre och mer trivsam stad att bo i samtidigt som vi minskar 
utsläppen. Med färre bilar i staden blir också luften renare, 
trafikbullret minskar och mycket utrymme frigörs till annat, 
som barns lek, uteserveringar, träd och grönska. Det blir även 
en hälsosammare stad som gynnar folkhälsan och motverkar 
stress och utbrändhet. Bilen kommer att behöva prioriteras 
ned, men en moderniserad och elektrifierad fordonsflotta 
kommer även i framtiden att ha sin plats i staden. Detta kräver 
att vi bygger ut laddinfrastrukturen i stadens parkeringshus.

Fler åtgärder måste vidtas för att förbättra luftkvaliteten. 
Miljöpartiet vill införa nya miljözoner och hålla de smutsigaste 
diesel- och bensinbilarna borta från den tätt bebyggda 
innerstaden och i nya stadsdelar ska bara de tystaste och 
renaste bilarna tillåtas. Det måste även tas krafttag mot den 
livsfarliga buskörningen som skapar stor otrygghet i staden. 
Miljöpartiet vill smalna av gator och trycka på för att kunna 
få använda fartkameror inne i tättbebyggt område för att 
komma åt problemet. Gator utan större genomfartstrafik kan 
med fördel byggas om till gångfartsgator där alla trafikslag är 
välkomna, men på fotgängares villkor och hastighet.

Säkra skolmiljöer. Miljöerna kring våra skolor måste också 
prioritera barns säkerhet och trygghet. Därför vill Miljöpartiet 
sänka hastigheten till 30 km/h och etablera bilfria zoner precis 
invid skolorna. Där det inte fungerar med bilfria zoner vill vi 
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TRAFIK FÖR MALMÖ 

införa parkeringsförbud, farthinder och gångfartsgator. Barn 
ska även ha säkra skolvägar. Att kunna ta sig till skolan till fots 
eller med cykel är bra för miljö, hälsa och studier. En bra stad 
för barnen är en bra stad för alla. 

Ett sammanhängande, tryggt och heltäckande cykelnät. 
Miljöpartiets mål är att Malmös cykelinfrastruktur ska vara så 
pass utbyggd och hålla så hög kvalitet att cykeln ska kunna 
vara ett bra alternativ för varje resa som sker i staden. För 
att det ska bli möjligt måste dagens cykelnät uppgraderas. 
Cykelbanor måste breddas, få en högre standard, tydligt 
skiljas från gångbanor, huvudgator få cykelbanor på var 
sida om gatan, och trafiksäkra korsningar måste bli norm. 
Det måste även finnas utrymme för mer ytkrävande cyklar, 
som lådcyklar. Alla felande länkar byggs samman till ett 
omfattande, lättorienterat och intuitivt nät av bekväma och 
säkra cykelbanor. För att möjliggöra längre resor med cykel ska 
staden uppföra supercykelstråk som är breda cykelbanor med 
extra hög kvalitet.

Hyrcykelsystemet behöver byggas ut och knytas nära 
kollektivtrafiken. Miljöpartiet ser även positivt på möjligheten 
att använda sig av cykelgator som är en typ av gator utformade 
för cyklister, men där andra trafikanter är välkomna om 
de anpassar sig efter och håller samma hastighet som 
cyklisterna. Staden måste uppföra mer cykelparkering. Särskilt 
behövs parkering för lådcyklar och andra typer av större cyklar 
vid butiker och skolor. Cykelparkering ska ge möjlighet att låsa 
fast cykeln i ramen. För att hålla uppe tempot i utbyggnaden av 
cykelinfrastrukturen behöver Malmö alltid ha ett aktuellt och 
uppdaterat cykelprogram där framtida satsningar pekas ut.
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TRAFIK FÖR MALMÖ 

Storsatsning på Malmös kollektivtrafik. Den största och 
viktigaste åtgärden för att stärka Malmös kollektivtrafik 
är investeringar i mer spårburen trafik. Miljöpartiet vill se 
satsningar på spårvagn, fler stationer på befintlig järnväg, 
samt fler regionala Pågatågslinjer och nya stambanor med 
höghastighetståg. Stadsbussarna ska elektrifieras och linjerna 
på landsbygden förstärkas. Det är viktigt att satsningarna 
på kollektivtrafik och stadsmiljöer i storstadspaketet 
genomförs och håller tidsplanen. Malmö ska sträva efter 
att införa miljöavgifter för resor som görs med bil in i 
Malmö. Inkomsterna från avgifterna ska användas till 
investeringar i kollektivtrafiken. Avgifterna kommer också 
minska trängseln inne i staden och öka punktligheten på all 
trafik. Miljöpartiet är positiva till att mer noggrant utreda en 
Öresundsmetro till Köpenhamn som en positiv investering i 
spårbunden trafik. Aspekter som är viktiga att utreda är till 
exempel klimatpåverkan under anläggningstiden gentemot 
klimatnyttan av ny järnväg, klimatnyttan per krona jämfört 
med andra möjliga infrastrukturinvesteringar och vilken 
miljöpåverkan metron skulle ha på den känsliga miljön i 
Öresund. 

Hållbar mobilitet. Det är viktigt att se brett på mobilitet 
och hur människor rör sig i staden. Uppförs till exempel ett 
bostadshus nära till kollektivtrafik med bra cykelbanor precis 
utanför dörren och gångavstånd finns till butiker och annan 
service så behöver sannolikt färre personer som bor i huset 
äga en bil för att klara sin vardag. Staden behöver fortsätta 
arbeta med att främja mobilitetstjänster vid nybyggnation, 
till exempel  bilpool, lådcykelpool eller månadskort till 
kollektivtrafik. Nya typer av tjänster som kommer till följd av 
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TRAFIK FÖR MALMÖ 

till exempel den ökade digitaliseringen som mobilitetsappar 
bör också främjas. Staden måste även ha en strategi för 
hur framtida självkörande fordon på bästa sätt kan vara till 
gagn för alla Malmöbor, gynna hållbart resande och skapa en 
trivsammare stad.

Dagens regler för parkering (parkeringsnorm) måste luckras 
upp så att inga onödiga parkeringsplatser tvingas fram. Hela 
kostnaden för en parkeringsplats måste synliggöras på hyran/
avgiften, den ska betalas av den som hyr platsen och den får 
inte subventioneras på bekostnad av de som inte har bil. Den 
parkering för bilar som måste uppföras görs med yteffektiva 
lösningar i till exempel mobilitetshus (ett hus med flera 
funktioner som parkering för bil, parkering för cykel, parkering 
för bilpool, butikslokaler i bottenvåningen och bostäder). 
Mobilitetshus är oftast ett bättre alternativ till underjordisk 
parkering då de både har väsentligt lägre koldioxidutsläpp 
vid anläggning och lägre kostnader att uppföra. Miljöpartiet 
vill på sikt minska den parkering som sker på offentliga 
gator genom att den flyttas över till mobilitetshus och till 
privat mark. Syftet är att ge mer yta åt folkliv, uteserveringar, 
cykelbanor, grönska och gatuträd. P-avgifterna ska även på sikt 
få marknadsmässiga priser.
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MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER 
OCH JÄMSTÄLLDHET

• Aktivt och förebyggande motverka alla typer av rasism och 
diskriminering.

• Vara en jämställd arbetsplats och ett föredöme som 
arbetsgivare i arbetet med mänskliga rättigheter och 
jämställdhet. 

• Arbeta förebyggande mot patriarkala strukturer och uttryck 
för att säkerställa jämställda levnadsvillkor.

• Stärka rättigheter och möjligheter för personer med 
funktionsnedsättning.

• Stärka barnrättsarbetet och öka barns deltagande och 
inflytande i kommunala beslutsprocesser.

Antidiskriminering och antirasism. Malmö stad ska ha 
nolltolerans mot diskriminering i den egna verksamheten. 
Diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande 
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 
läggning och ålder ska aldrig vara anledning för negativ 
särbehandling eller sämre levnadsvillkor. Malmö stads lokala 
antidiskrimineringsarbete ska ske ur ett intersektionellt 
perspektiv och vara kunskapsbaserat. Ambitionen ska vara 
att Malmö stads anställdas sammansättning ska spegla 
befolkningssammansättningen. För att uppnå detta ska 
normmedveten och kompetensbaserad rekrytering införas 
i alla verksamheter. Därutöver behöver Malmö stad fortsatt 
satsa på kunskapshöjande insatser för ledning och personal. 
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Detta är av särskilt stor betydelse för yrkesgrupper som möter 
stadens invånare i arbetet.

Det antirasistiska arbetet måste börja i skolorna. För att 
kunna bedriva ett fullgott värdegrundsarbete behöver 
skolorna få adekvat stöd. Miljöpartiet vill satsa på att utveckla 
normmedvetenheten och genuspedagogiken i våra skolor och 
förskolor. I arbetet med HBTQI-personers rättigheter behöver 
stadens samverkan med civilsamhället stärkas och säkras 
långsiktigt. Fler av Malmö stads verksamheter och enheter ska 
HBTQ-certifieras.

En trygg stad för HBTQI-personer. Malmös hbtqi-personer ska 
känna sig trygga. Detta innebär att ingen ska behöva undvika 
att vistas i vissa miljöer eller på vissa platser för att de känner 
sig otrygga på grund av att man definierar sig som hbtqi. 
Därför behöver såväl skolor, förskolor, arbetsplatser och kultur- 
och fritidsföreningar arbeta mer aktivt med främjande och 
förebyggande åtgärder för att stoppa den diskriminering som 
hbtqi-personer upplever idag.

Idag saknas det trygga mötesplatser för unga hbtqi-personer. 
Därför behöver stadens samverkan med civilsamhället stärkas 
och säkras långsiktigt.

Jämställda levnadsvillkor. Ett av de största 
samhällsproblemen idag är de patriarkala strukturer som 
omger oss. Arbetet mot ojämställdhet mellan kvinnor och 
män ska ske förebyggande, i form av tidiga insatser mot 
begränsande könsroller, och åtgärdande inom alla områden 
staden verkar. Exempelvis behöver åtgärder genomföras 
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för att minska skillnaderna mellan flickor och pojkars 
skolresultat och skillnaderna i psykisk ohälsa. Malmö stad 
behöver även utveckla arbetet med jämställda platser för 
att den offentliga miljön ska inkludera alla invånare. Också i 
arbetslivet behövs förändringar. Ett jämställt samhälle kräver 
ett jämställt arbetsliv. Miljöpartiet vill att Malmö stad ska 
vara en förebild genom att aktivt arbeta för jämställda löner, 
fasta anställningar och säkra arbetsvillkor som gör det lätt 
för medarbetare att kombinera föräldraskap med jobb. För att 
uppnå detta måste jämställdhetsintegreringen inom Malmö 
stads verksamheter stärkas.

Alla har rätt till ett liv fritt från hot och våld från partner 
eller familj. Staden behöver stärka arbetet för att stödja 
våldsutsatta i form av att kvinno- och tjejjourer ges långsiktigt 
stöd.

Hedersförtryck är en särskild form av förtryck mot främst 
kvinnor, men också mot HBTQI-personer. Det är oacceptabelt 
att delar av Malmös befolkning dagligen får sina mänskliga 
rättigheter kränkta och sina liv begränsade. Arbetet mot 
hedersförtryck måste intensifieras, särskilt det förebyggande 
arbetet. 

Rättigheter och möjligheter för personer oavsett 
funktionsvariation. Vi vill integrera FN:s konvention om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning i Malmö 
stads verksamheter. Det betyder bland annat större valfrihet 
vad gäller hjälpmedel, boenden och satsningar på sexuell 
hälsa. Miljöpartiet vill  tillgänglighetsanpassa stadens 
verksamheter och stadsrummet. Som ett led i arbetet vill 
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vi att stadens upphandlingar ska ställa krav på universell 
utformning. Det vill säga att stadens verksamhet och 
byggnation redan från början anpassas efter människors olika 
behov.

Erfarenheter och åsikter hos invånare med 
funktionsnedsättning måste bättre tas tillvara i 
beslutsprocesser och känslan av delaktighet, inte minst för 
personer med intellektuella funktionsnedsättningar, måste 
öka. Väntetiden på insatser inom LSS måste kortas. Vi ser gärna 
fler aktörer än enbart kommunala, till exempel brukarkollektiv, 
inom LSS. För att få ned den höga arbetslösheten bland 
personer med intellektuell funktionsnedsättning vill vi att 
Malmö stad ökar sitt mål om andel anställda från denna grupp. 

Barns och ungas rättigheter. Miljöpartiet vill fortsätta 
arbetet med att stärka barn och ungas rättigheter. Att införliva 
barnkonventionen i Malmö stads arbete behöver fortsatt 
prioritering och resurser. Fokus på barns rättigheter krävs 
och för att driva på utvecklingen bör Malmö stad fortsätta 
samarbeta med barnrättsaktörer. Som en del i detta arbete vill 
Miljöpartiet inrätta ett barnrättsombud och en barnrättsbyrå. 
Ett utvecklingsområde är att utreda en bra form för att ge 
barn och unga stöd att driva frågor som rör dem. Miljöpartiet 
vill öka ungdomars möjligheter att påverka beslutsprocesser, 
men också ett mer konkret stöd till barn i juridiska processer. 
Malmö bör även fortsatt driva på frågan om 16-åringarnas 
rösträtt i kommunalval och försöka bli en pilotkommun. 

Utveckla medborgarinflytande. Demokratisk påverkan och 
inflytande är centralt i den gröna ideologin. Beslut bör fattas 
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så nära de berörda som möjligt och av de berörda i så stor 
utsträckning som möjligt. Miljöpartiet vill att det utvecklas 
en tydlig definition av vad medborgardialog innebär inom 
Malmö stads beslutsprocesser. Det finns också mycket att 
lära om demokratiutveckling av andra städer i Europa och 
världen. Miljöpartiet vill att Malmö stad inför medborgarbudget 
och skapar en kommunövergripande plattform som samlar 
information om demokratiaktiviteter. Arbetssätten kan 
utvecklas inom Malmö stads koncept om att ta fram 
superkvarter.

De tekniska möjligheterna för medborgarinflytande ökar hela 
tiden och det är viktigt att utnyttja kraften i detta. Det ska 
vara enkelt att följa beslutsprocesserna digitalt. Miljöpartiet 
vill se fler digitala rådslag och fler nätbaserade lösningar för 
medborgardialog. Utöver de digitala lösningarna strävar vi 
gröna efter en bättre demokrati på andra områden. Vi vill ta 
bort Malmös valkretsindelning så att vi får ett system som inte 
är konstruerat för att missgynna små partier. Valdeltagandet 
måste öka. Kommunen måste i större utsträckning samverka 
med civilsamhället i detta.
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SKOLA OCH UTBILDNING

• Stärka jämlikheten och bryta skolsegregationen i Malmös 
skolor.

• Förbättra arbetsmiljön och elevhälsan.

• Förstärka det normkritiska arbetet i Malmös skolor och 
förskolor.

• Förbättra elevinflytandet över verksamheten och den egna 
utbildningen.

En skola som ser individen. Alla barn har rätt till en god 
utbildning som utgår från varje individs förutsättningar och 
behov. Förskolan och skolan ska rusta barnen för att delta i 
det demokratiska samhället och för att alla barn ska nå sin 
potential. Utbildningen ska stimulera barnens nyfikenhet, 
leklust och lägga grunden för ett livslångt lärande.

Skolsegregationen är idag ett hinder för skolans 
kompensatoriska uppdrag. För de barn som idag befinner 
sig i riskzonen så är tidiga insatser avgörande för en lyckad 
skolgång. Miljöpartiet har varit med och drivit igenom ett 
resursfördelningssystem som ska motverka skillnaderna i 
förutsättningar. Vi har också genomfört lönesatsningar på de 
skolor som har haft svårt att behålla sin personal på grund 
av en tuff arbetsmiljö. Detta arbete kommer vi fortsätta att 
förstärka även framöver.

Malmös skolor ska vara jämlika och ha hög kvalitet och 
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resurser ska fördelas så att de används där de bäst behövs. 
Men i Malmö finns idag skolor där barn med högutbildade 
föräldrar går och skolor där barn med föräldrar som har låg 
eller ingen utbildningsbakgrund går. Skolsegregationen är 
det största hindret för högre måluppfyllelse och likvärdighet 
i Malmös skolor. Därför behöver vi fortsatt förstärka arbetet 
för att skapa blandade elevgrupper, bland annat genom 
att reformera skolvalssystemet och genom att placera nya 
högstadieskolor på mer strategiska ställen.

God psykisk hälsa för både elever och personal. Skolan 
ska vara en plats där både barn och vuxna mår bra. 
Elevhälsoteamen ska stärkas för att både stödja elever som 
lider av stress och psykisk ohälsa och för att avlasta lärarna i 
deras uppdrag. Elevhälsoteamet är även centralt för att tidigt 
fånga upp ungdomar som riskerar att hamna i våldsbejakande 
grupper. Vi anser att det krävs en maxgräns för antal elever 
per kurator, specialpedagog, skolsköterska och psykolog på 
skolorna. För de yngre barnen kommer vi fortsatt att verka för 
mindre barngrupper. Barn ska känna sig trygga i skolan, och 
skolan har ett ansvar att förebygga alla former av trakasserier 
och kränkande särbehandling.

Vi vill minska motortrafiken vid skolorna, exempelvis genom 
att införa bilfria skolområden, föräldrar och personal som 
uppmanas att gå eller cykla hellre än att ta bilen. Viktigt är 
därför att främja korta avstånd till skolan, framförallt i de 
lägre åldrarna. Äldre barn och ungdomar kan ta sig längre 
sträckor på egen hand. Alla förskolor och skolor ska klara 
miljökvalitetsmålet för ren luft. Många nya skolor ska byggas 
i Malmö de kommande åren och för Miljöpartiet är det 
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centralt att alla skolor, nya som gamla, har en giftfri inne- och 
utemiljö, modern ventilation och att skolgårdarna blir grönare, 
större och bättre anpassade till lek och rörelse. Vid samtliga 
nybyggnationer och renoveringar av förskolor och skolor så ska 
det göras en barnkonsekvensanalys.

Inflytande och normkritik. Skolan ska ge alla barn 
en demokratisk grund att stå på, för att växa upp som 
ansvarstagande samhällsmedborgare. Skolan har ett ansvar 
att förse alla elever med verktyg för att utöva inflytande och 
för att utbildningen har ett normkritiskt förhållningssätt och 
inte utgår från begränsande samhällsnormer. Vi vill förstärka 
arbetet i genuspedagogiken från förskolan, så att alla barn 
möts utifrån deras behov och viljor. All skolverksamhet i 
Malmö ska utgå från barnkonventionens principer.

Lärande för en hållbar utveckling och ett gemensamt ansvar. 
För att samhället ska kunna stoppa klimatförändringarna 
och andra framtida miljöproblem behöver skolorna arbeta 
med lärande för en hållbar utveckling och det utvidgade 
klassrummet. Miljöpartiet i Malmö kommer fortsatt driva 
att det ska finnas många möjligheter för pedagogerna att ta 
med sig sina skolklasser ut i staden och naturen. Vi vill se fler 
uteförskolor.
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• Utbilda fler inom bristyrken.

• Att Malmö ska ha Sveriges mest innovativa och hållbara 
arbetsmarknad.

• Ta krafttag mot diskrimineringen på arbetsmarknaden.

• Främja framväxten av ett grönt, cirkulärt och hållbart 
näringsliv, till exempel med fler reparationstjänster, mer 
återbruk och bättre återvinning.

Miljöomställning ger jobb. Malmö är en klassisk handelsstad 
med en global befolkning och möjligheten att exportera 
hållbara tjänster och produkter. Gröna jobb skapas när vi 
bygger tät grön stad, när kulturell konsumtion ökar och den 
cirkulära ekonomin växer med fler reparationstjänster, mer 
återbruk och bättre återvinning. 

Ingång till arbetsmarknaden. Malmös arbetsmarknad 
skapar välfärd och möjligheter för hela Öresundsregionen. 
Dock har Malmö fler arbetslösa på alla utbildningsnivåer 
jämfört med de flesta andra städer Sverige. Det är ett stort 
problem. De flesta arbetslösa i Malmö saknar en utbildning 
som gör dem anställbara. Därför måste Malmö stad växla 
upp sina utbildningsinsatser mot bristyrken inom vården, 
barnomsorg, restaurang och fastighetsskötsel. Partnerskap 
mellan kommunen och ideella aktörer är också en nyckel för 
att ge fler kvinnor med invandrarbakgrund och personer med 
funktionsvariation en väg in på arbetsmarknaden.  
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Innovativt och hållbart näringsliv. Malmö är en dynamiskt 
och innovativ stad. Vi har ett rikt kulturliv som skapar 
upplevelser och jobb och Malmö är en välkänd spelhubb 
i hela världen. Samarbete med näringsliv, universitet och 
civilsamhälle i form av gemensamma innovationshubbar och 
sociala investeringar ska bidra till jobb och entreprenörskap 
och skapa en mer hållbar stad. Genom bland annat tuff miljö- 
och alkoholtillsyn kan vi hindra osund konkurrens. Strategisk 
planering och markpolitik för en tät, grön stad attraherar 
företag och myndigheter. 
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Bra arbetsmiljö. Som arbetsgivare behöver Malmö stad 
se till att värna om sina anställda. Det innebär att trygga 
anställningar, gott samarbete med fackförbunden och ett 
förebyggande arbetsmiljöarbete ska vara fortsatt prioriterat. 
Miljöpartiet vill motverka de löneskillnader som finns mellan 
kvinnor och män, och fasa ut delade turer. Anställda ska kunna 
välja tjänstgöringsgrad, andelen tillsvidareanställningar ska 
öka och andelen timanställningar minska. Alla ska kunna 
försörja sig på sitt arbete och uppnå en bra balans mellan 
arbetsliv och privatliv. Vi arbetar för att bryta normen om 40 
timmars arbetsvecka och möjliggöra ett mer flexibelt arbetsliv.

Fler personer med funktionsvariation ska få anställning i 
Malmö stad, och arbetsmiljöerna ska anpassas för det. Ett 
gott ledarskap är en nyckel för en bra och diskrimineringsfri 
arbetsmiljö, därför ska ledarrekryteringen vara kvalitetssäkrad 
och befintliga ledare får de förutsättningar och fortbildningar 
som krävs. Idag är chefer med utländsk bakgrund kraftigt 
underrepresenterade i Malmö stad. Därför föreslår vi att 
samtliga rekryteringar som görs i Malmö stad anonymiseras. 
Vi vill också  att hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och 
funktionsstödsnämnden ser över sina rutiner för hot och våld 
samt ge stöd till medarbetare som utsätts för kränkningar och 
diskriminering i sitt arbete.
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• Öka takten för ett jämställt kultur- och fritidsliv.

• Skapa fler kulturzoner där ljud från kulturverksamhet får vara 
en del av stadsbilden.

• Skapa fler zoner för gatukonst, aktivitetstytor och odlingsytor.

• Förenkla processerna kring bidragsansökningar för 
kulturarbetare.

• Etablera fler allaktivitetshus och sprida kulturskolan till barn 
i hela Malmö.

• Utveckla Malmös utbud av kustnära aktiviteter.

Malmölivet.  Malmös kultur och fritidsliv gör vår stad 
meningsfull att leva i. Via kultur och fritidsaktiviteter möts vi, 
lär känna varandra och kan följa våra egna intressen genom 
livet. Kulturen väver samman staden och formar vår identitet. 
Från kulturskolan till Malmö Live, spontandans till Dansteatern 
och gatukonst till Konsthallen skapar Malmöborna det Malmö 
vi känner och det Malmö som lyser i världen. 
 
Kulturens egenvärde. Kultur skapar utrymme för människor 
att själva bestämma och uttrycka vad som är meningsfullt. 
Kultur står för samhällets rörelse mot det outforskade vilket 
bär sitt eget värde. Malmös vitalitet och framåtrörelse bygger 
på ett levande kulturliv. För detta behövs trygga förhållanden 
för kulturutövare och fritt spelrum med armlängds avstånd 
till politisk styrning. Miljöpartiet står upp för att värna och 
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stärka stödet till det fria kulturlivet och kulturinstitutionernas 
oberoende. Miljöpartiet vill förenkla processerna kring 
bidragsansökningar, minska fokus på mätbarhet och låta 
kulturutövare ha mer utrymme att skapa. 
 
Kulturen ska vara tillgänglig. Livet i Malmö bygger 
på Malmöbornas möjlighet att ta del av utbudet av 
kultur och fritidsaktiviteter. Miljöpartiet vill att Malmös 
kulturverksamheter ska arbeta mer uppsökande för att nå 
ut till hela Malmö, oavsett var man bor och vem man är. 
Studieförbundens folkbildningsverksamhet innebär viktiga 
plattformar för kultur, integration och demokrati, och ska 
fortsätta få kommunalt stöd. Arbetet med att implementera 
barnkonventionen och Malmös kulturella allemansrätt ska 
fortsätta. Malmös kulturinstitutioner är till för alla och alla 
barn i Malmö ska få möjlighet att någon gång besöka Malmös 
kulturinstitutioner. Vägen från amatör till professionell ska 
vara tydlig och trösklar till kulturutbildningar ska sänkas. 
Om Malmö ska vara kulturhuvudstad ska det bygga på det 
som är unikt för Malmö och den kultur Malmöborna skapar 
tillsammans. 
 
Malmöbornas levande stad. Malmöborna ska kunna 
påverka kulturlivet i sin stad. Miljöpartiet vill fortsätta 
arbetet med att utveckla kulturzoner och verka för att 
kulturverksamheter prioriteras i stadens utveckling. Staden 
och Malmöborna ska samarbeta och växa tillsammans. 
Vi vill skydda lediga lokaler från omvandling till bostäder 
och se lokaler för kulturverksamhet i nya bostadshus. Fler 
samarbeten som festivalen NGBG på Norra Grängesbergsgatan 
ska utvecklas. Miljöpartiet vill även utöka möjligheterna 
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för Malmöborna att utöva kultur i stadsrummet i olika 
former, från dans till gatukonst. Alla Malmöbor oavsett 
socioekonomiska förutsättningar ska ha tillgång till 
kulturupplevelser. Malmöfestivalen, Sommarscen och 
Malmös besöksanläggningar ska fortsätta erbjuda kvalitativa 
arrangemang kostnadsfritt.
 
Liv i mitt kvarter. I Malmö ska det finnas levande mötesplatser 
inom gång och cykelavstånd. Alla Malmöbor ska ha en 
mötesplats i sin närhet dit de kan ta sig för att motionera, 
utöva olika intressen eller bara hänga. Miljöpartiet vill 
fortsätta utveckla möjligheter för allt ifrån stadsodling och 
naturupplevelser till spontanaktiviteter, träning, dans eller bad. 
Allaktivitetshusen fyller en viktig roll i Malmölivet och ska bli 
fler. Kulturskolan ska spridas och nå hela Malmö. Bibliotekens 
roll som viktiga mötesplatser ska utvecklas vidare. Miljöpartiet 
vill att livet runt hörnet i hela Malmö ska konkurrera med tv-
soffan och gallerian. 
 
Tjejernas stad. Deltagandet i kultur och fritidsaktiviteter 
för ungdomar är ojämlikt. De resurser staden investerar i 
Malmöbornas hälsa och livskvalitet i form av aktivitetsytor, 
kultur och fritidsaktiviteter tillfaller främst killar. Miljöpartiet 
accepterar inte att arbetet med att engagera tjejer i kultur och 
fritidsaktiviteter inte går fortare. Fler aktivitetsytor anpassade 
för tjejer behövs i stadsmiljön och inom fritidslivet behöver 
insatser som främjar deltagande av tjejer uppmuntras och 
utvecklas. Föreningar som lyckas öka engagemanget från 
tjejer ska kunna söka särskilt stöd för att utveckla den 
verksamheten. Kultur- och fritidsaktiviteter som är populära 
bland tjejer ska prioriteras. Detsamma gäller för HBTQI-
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personer. Miljöpartiet vill verka för att stadens rum för kultur 
och fritid blir mer trygga och kompletteras för att möta behov 
hos HBTQI-personer. Stadens kultur och fritidsutbud ska inte 
begränsas till cis-normen. Ökade insatser ska göras för att 
sänka trösklar för normbrytande deltagare som riskerar sämre 
tillgång till idrott, fysisk aktivitet och naturupplevelser.
 
Idrottsstaden Malmö. Idrotten som aktivitet och kultur samlar 
Malmöborna, uppmuntrar till hälsosamma vanor och skapar 
sociala sammanhang. I Malmö ska det vara naturligt att idrotta 
hela livet och den som fångas av ett idrottsintresse ska kunna 
få möjligheter att utöva det. I Malmö ska förutsättningar 
finnas för att gå vägen från amatör till elitidrottare. Samtidigt 
ska man inte behöva elitsatsa för att fortsätta idrotta. Malmö 
växer som kuststad och verksamheter som erbjuder hållbara 
aktiviteter kopplade till vattnet ska utvecklas. Alla barn i 
Malmö ska lära sig simma. 
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Fristad för konstnärer.  I den gröna ideologin ingår den 
globala solidariteten och vi vill värna alla människors rätt 
till yttrandefrihet och kulturutövning. Miljöpartiet har varit 
drivande i att Malmö idag erbjuder möjligheter för författare, 
musiker och konstnärer att få en fristad. Vi vill att Malmö, 
med sin mångkulturella och flerspråkiga identitet, fortsätter 
att utveckla fristadskonceptet. Arbetet med Malmös 
räddningsarkiv ska fortsätta bevara historier från de som flytt. 

Tillgång till odlingsmöjligheter och naturupplevelser. 
Stadsodling är ett verktyg som skapar positiva sociala och 
ekologiska värden. Vi vill verka för att föreningsverksamhet 
för stadsodling stöttas och att samverkan med offentlig 
förvaltning stärks och utvecklas. Odling är universellt 
och har stora möjligheter att föra människor samman. 
Vi vill uppmuntra och stärka integrationsprojekt inom 
stadsodling och naturupplevelse. Vi ska verka för att förbättra 
tillgängligheten till våra naturområden så att fler Malmöbor 
kan få glädje av upplevelsen av skog och hav.
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• Införa en social bostadspolitik med en nollvision om hemlösa barn.

• Höja försörjningsstödet för utsatta barnfamiljer.

• Att Malmö stad tar ett större ansvar för integrationen av 
nyanlända och asylsökande.

Bostaden är en mänsklig rättighet. Trots att det byggs 
många bostäder lever allt för många Malmöbor i hemlöshet. 
För att komma åt hemlösheten måste vi både bygga bostäder 
i ett högt tempo, men också komplettera med en social 
bostadspolitik för dem som inte har möjlighet att få tag i en 
bostad. En social bostadspolitik måste bygga på två ben, att så 
få som möjligt blir hemlösa och att så många som möjligt får 
en bostad. 

För att förhindra att fler blir hemlösa vill Miljöpartiet stoppa 
vräkningar av barnfamiljer och ge MKB:s hyresgäster ett större 
inflytande över de renoveringar som genomförs så att ingen 
tvingas från sin bostad på grund av lyxrenoveringar. Kommunal 
mark för bostadsbyggande ska fördelas till exploatörer utifrån 
bostadssocialt samarbete och ansvarstagande. Fler lägenheter 
ska sättas av för hemlösa.  

För att fler ska kunna få en bostad vill Miljöpartiet att 
Malmös hyresvärdar accepterar fler typer av inkomst, 
som försörjningsstöd eller etableringsersättning. Vi vill 
undersöka om Boplats Syd kan skapa en trygg förmedling av 
andrahandskontrakt.
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Vi vill att det ska finnas härbärgen som motsvarar behovet 
under hela året, samt att kommunens riktade stöd till 
missbrukare som kallas ”bostad först”, även erbjuds personer 
som är bostadslösa på grund av arbetslöshet, bostadsbrist 
eller tidigare social utsatthet. 

Miljöpartiet vill även införa en nollvision mot hemlösa barn i 
Malmö. För att förverkliga visionen ska socialtjänsten kunna 
erbjuda sociala kontrakt till hemlösa barnfamiljer. Alla barn 
som lever i hemlöshet är ett misslyckande för samhället. 
 
Stärk de sociala skyddsnäten. Sverige är ett välfärdssamhälle 
där försörjningsstödet, som tidigare kallades socialbidrag, är 
det yttersta skyddsnätet. Försörjningsstödet ska säkerställa 
en skälig levnadsnivå för alla Malmöbor. I en tid där olika 
partier tävlar om att vara hårdast mot utsatta människor 
tror Miljöpartiet att en hjälpande hand, snarare än hot 
om bestraffning, är det bästa sättet att få fler Malmöbor i 
självförsörjning. Miljöpartiet anser även att barnfamiljer bör ha 
rätt till högre försörjningsstöd än riksnormen. 
 
Bryt barnfattigdomen. Malmö har Sveriges värsta 
barnfattigdom. Det är en social katastrof som måste åtgärdas. 
Ofta beror fattigdomen på att föräldrarna saknar ett arbete. 
Malmö stad måste ta ett större ansvar för att få fler i arbete, 
men vi måste också agera på den akuta situation som barnen 
befinner sig i här och nu. Miljöpartiet vill att Malmö stad bidrar 
till att utjämna klyftorna genom differentierade avgifter. För att 
stötta barn som lever i fattigdom är vi positiva till att fler skolor 
ska kunna erbjuda frukost på morgonen, samt att det erbjuds 
gratis och subventionerade kultur- och fritidsaktiviteter för 
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barn. Miljöpartiet anser även att alla barn som befinner sig i 
Malmö ska ha rätt till skola, omsorg, försörjning och bostad, 
även de som klassas som ”papperslösa”.

Förbättra mottagande av nyanlända. Malmö har en stolt 
historia av att vara en fristad för människor som flyr våld och 
förtryck. Det är framförallt en styrka, något vi är stolta över, och 
något som gör Malmö till dagens spännande och sprudlande 
stad. Dock ser vi att det finns en större risk för nyanlända att 
hamna i arbetslöshet och hemlöshet. Malmö stad bör därför ta 
ett större ansvar för integrationen.

För att stötta nyanlända måste Malmö stad erbjuda fler 
snabbspår och talangprogram. Snabbspår och talangprogram 
är paket av utbildningar och insatser som görs i samarbete 
med offentliga och privata arbetsgivare. Allt för många 
asylsökande spenderar sina dagar väntades på sitt asylbeslut. 
Miljöpartiet anser att Malmö stad måste ta ett större ansvar 
för att de asylsökande som lever i Malmö har en meningsfull 
tillvaro genom att samordna integrationsinsatser tillsammans 
med civilsamhället, som exempelvis svenskundervisning.
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• Att Malmö är pilotkommun för fler skadereducerande insatser 
som kan minska narkotikadödligheten.

• Minska den psykiska ohälsan bland Malmöbor.

• Öka tryggheten hos äldre genom att säkerställa att förebyggande 
insatser och sjukvård och omsorg fungerar jämlikt och med hög 
kvalitet.

• Stärka kompetensen om sexuell hälsa i brukarnära verksamheter 
som LSS.

Folkhälsa. Samhället har ett tydligt uppdrag i att främja hälsa 
och förebygga sjukdom. Det som är friskt ska underhållas och 
staden ska organiseras så att det är lätt att göra rätt, även vid 
val som gäller hälsa. En viktig del i det arbetet är att ge ökad 
kunskap i hälsofrågor. Det gäller förutom frågor kring sexuell 
och psykisk hälsa och missbruk, även friskvårdsfrågor.
Skolan är en viktig kunskapsförmedlare tillsammans med 
personal inom såväl barnomsorg som äldreomsorg.

Några av Sveriges mest utsatta områden som kännetecknas 
av trångboddhet, sämre hälsa, hög arbetslöshet och 
barnfattigdom finns i Malmö. Idag varierar medellivslängden 
uppemot fem år beroende på var i staden man bor. Vi 
måste utjämna dessa skillnader. För att förändra de olika 
förutsättningarna i uppväxt- och levnadsvillkor behövs ett 
långsiktigt och ihärdigt arbete. Miljöpartiet strävar efter att 
förutsättningar för god hälsa successivt blir mer jämlik, 
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genom att arbeta för förbättrad integration och jämlika 
socioekonomiska villkor. Kommunens ordinarie verksamhet 
måste kompletteras med andra hälsofrämjande insatser, 
som förebyggande arbete mot psykisk ohälsa, motverkan mot 
missbruk, främjande av god sexuell hälsa och insatser för ett 
gott åldrande.

Sexuell hälsa. En god sexuell hälsa är viktig för människors 
välbefinnande. Tidigare har arbetet fokuserat på att minska 
antalet oönskade graviditeter och förhindra spridningen av 
sexuellt överförbara sjukdomar. Malmö stad har påbörjat ett 
bredare arbete för personal inom bland annat äldreomsorgen 
och på LSS-boenden, som även inkluderar relationer, kärlek och 
andra aspekter av sexuell hälsa. Detta arbete behöver fortgå 
och spridas. Även HBTQI-perspektiv måste inkluderas. Vi vill se 
satsningar på att stärka kompetensen kring familjeplanering 
och reproduktiv hälsa i samarbete med familjecentralerna, 
med utgångspunkt på kvinnors självständighet och 
självförsörjning. 

Psykisk ohälsa bland Malmöbor. Den ökande psykiska 
ohälsan måste stävjas. Utöver en väl utbyggd elevhälsa 
behöver Malmö ha ett såväl uppsökande som förebyggande 
arbete. Vi vill se fler fältarbetare som rör sig över hela staden, 
skapar relationer med barn och unga, och kan se tecken på 
ohälsa. Malmö stad ska även kunna erbjuda lättillgängliga 
insatser för de barn och ungdomar som söker hjälp för 
dåligt mående eller nedbrytande beteende. I samverkan med 
exempelvis Region Skåne skall Malmö ta initiativ att sträva 
mot en nollvision för självmord i Malmö.
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Även de socialpsykiatriska insatserna riktade till vuxna bör 
stärkas. Malmö behöver fler uppsökande team, förbättrad 
samverkan med psykiatrin och primärvården. Det kommunala 
boendestödet samt arbetet med personligt ombud måste 
utvecklas. Detta skulle minska det personliga lidandet, samt 
verkar vräkningsförebyggande och stärker ställningen för 
personer med psykisk ohälsa på arbetsmarknaden.  Vi behöver 
också hitta boendeformer som säkerställer att ingen faller 
mellan stolarna och att alla Malmöbor får det stöd de behöver.

Missbruk och beroende. Det behövs såväl förebyggande 
arbete som beprövade insatser när missbruket är ett faktum. 
Tillgänglig och kostnadsfri vård likväl som ett brett utbud 
av skadereducerande insatser är viktigt för att förhindra 
lidande, för den drabbade såväl som närstående. Vi vill att 
Malmö agerar pilotkommun för fler vetenskapligt beprövade 
skadereducerande metoder som kan minska sjukdom och 
dödsfall bland missbrukare. Om det finns samsjuklighet hos 
en person med beroendesjukdom ska hjälpen hen behöver vara 
samordnad. Kunskap om beroendeproblematik bör höjas inom 
de verksamheter som berörs och ett bredare begrepp kring 
beroende inkluderas. Malmö behöver också arbeta med att 
bryta alkoholnormen, vilket vi kan påverka genom information 
till ungdomar och genom att stadens egna verksamheter 
agerar som en förebild. Aktiva insatser för att minska 
tobaksbruket skall göras mot alla åldrar.

Insatser för ett gott åldrande. En god äldreomsorg tar 
sin utgångspunkt i att bevara det friska och att främja 
ett självständigt liv. Alla äldre bör erbjudas en trygg 
hemsjukvård med både förebyggande och sjukvårdande 
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insatser. Samarbetet med Region Skåne behöver kontinuerligt 
förbättras, genom att tillsammans arbeta för att alla ska 
ha en fast läkarkontakt, som tillsammans med ett team 
ger stöd med både hälsofrämjande och sjukvårdande 
insatser. Hembesök av sjukvårdspersonal är en del av 
det arbetet, där man skapar möjlighet för förebyggande 
och medicinska insatser med stöd och behandling. En 
förutsättning för fungerande särskilda boenden, hemtjänst 
och dagverksamheter är satsning på medicinsk kompetens, 
kontinuitet och förbättrade anställningsvillkor för de anställda.

Ny teknik öppnar möjligheterna för äldre att vara delaktiga 
i samhället, därför ser vi positivt på att Malmö fortsätter att 
arbeta med att stödja innovativa idéer. Samtidigt måste det 
skapas möjligheter att vara en del av samhället utan att ha 
förmågan att ta del av nya tekniska lösningar. Antalet äldre 
i Malmö kommer att öka under de kommande åren. Därför 
vill Miljöpartiet ta fram olika boendelösningar för äldre där 
eventuella vinster stannar i verksamheten.
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• Främja delningsekonomi till exempel genom att införa en 
mobilitetsapp för Malmöborna.

• Främja gröna näringar och cirkulär ekonomi, till exempel 
stadsodling, biogasproduktion och återbruk.

• Ta hänsyn till ekosystemtjänster i investeringsbeslut.

• Att våra ekologiska värden såväl som miljöskulder ska redovisas i 
bokföringen.

En grön ekonomi. För att en ekonomi ska vara grön ska den 
vara hållbar, både ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Den 
måste ta hänsyn till jordens begränsade resurser, utjämna 
skillnader och inte vältra över kostnader på framtida 
generationer.

Delningsekonomi. Miljöpartiet är positiva till 
delningsekonomin. Allt fler människor ser delandet som 
mer attraktivt alternativ till ägande. Detta möjliggör för 
mer effektivt utnyttjande av våra gemensamma resurser. 
Miljöpartiet vill stötta lokala initiativ och att staden skapar 
strukturer för ökat delande. Vi vill införa en en mobilitetsapp 
där flera tjänster av delningsbara fordon, som hyrcyklar, 
kollektivtrafik, eldrivna fordon och taxi, ingår tillsammans med 
kollektivtrafik.

Ekosystemtjänster. Inom den gröna ideologin är vi medvetna 
om att människan är en del av naturen och att den bistår 
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oss med tjänster, som rent dricksvatten och odlingsbar 
jord. Tjänsterna från naturen är svåra att återskapa. Om 
ekosystemen störs kan vi ställas inför både ekologiska och 
ekonomiska problem. För att ta tillvara på ekosystemtjänsterna 
bör de synas i vår kommunala ekonomi. Ekosystemtjänster 
ska beaktas vid beslut om investeringar och våra ekologiska 
värden såväl som miljöskulder ska redovisas i bokföringen. 
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Sociala investeringar. Insatser för att motverka sociala 
problem sätts ofta in alldeles för sent. Detta riskerar 
att innebära både onödigt lidande och höga kostnader. 
Svårigheten är att de ekonomiska vinsterna med att tidigt 
motverka sociala problem ofta märks i en annan nämnds 
budget eller till och med i en annan myndighets budget. 
Vi måste hitta finansieringsmodeller mellan nämnderna 
som uppmuntrar förebyggande arbete och tidiga sociala 
insatser. Vi anser även att sociala konsekvenser ska beaktas 
i alla investeringsbeslut. Att främja en bättre dialog mellan 
ideell, privat och offentlig verksamhet med fler långsiktiga 
överenskommelser och gemensamma verktyg är även det ett 
steg mot ett socialt hållbart Malmö. 

Hållbar kommunal ekonomi. I en hållbar kommunal ekonomi 
hushåller vi med resurserna. Vi ska inte låta underskott växa 
för det är en kostnad som vi lämnar över till våra barn och 
barnbarn. Välfärdsverksamhet bör inte underfinansieras 
i besparingssyfte. Vi vill även se över om det finns andra 
miljöstyrande avgifter som kan stärka kommunens ekonomi 
innan vi höjer skatterna. Skatterna ska vara anpassade för att 
finansiera en välfungerande modern välfärd och en snabb grön 
omställning. Vi vill utveckla och modernisera våra verktyg för 
att följa upp skattemedlen användning och effekter.

Grön kommunal innovationsfond. Det är svårt för 
kommunens verksamheter att utvecklas när drift och 
utveckling ligger i samma budget. Därför vill Miljöpartiet 
inrätta en grön innovationsfond där alla förvaltningar kan 
söka pengar för utvecklingsprojekt, speciellt innovation, 
omställning och miljöarbete.
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TRYGGHET OCH
FÖREBYGGANDE ARBETE

• Anta en nollvision om  särskilt utsatta områden.

• Ta krafttag mot den svarta ekonomin.

• Utöka arbetet med sociala insatsgrupper.

• Inrätta ett barnahus för unga brottsoffer.

• Allvarssamtal inom 48 timmar med socialtjänst och polis för barn 
under 15 år.

• Förtur i bostadskön för våldsutsatta kvinnor.

• Inrätta en stödverksamhet för hedersförtryckta som lämnat en 
hederskontext .

• Fler fältare i staden.

Ett tryggt Malmö. Trygghetsfrågor är en av det mest 
debatterade frågorna både lokalt i Malmö och nationellt. 
Genomförda trygghetsmätningar visar att Malmöbor som 
utsatts för brott har blivit färre. Samtidigt har staden med 
jämna mellanrum drabbats av hänsynslösa våldsdåd som 
skapar rädsla hos Malmöborna. Miljöpartiets ingång är att det 
bästa sättet att bygga en trygg stad är att jobba förebyggande 
och genomföra effektiva akuta insatser i god samverkan med 
andra myndigheter, föreningslivet och näringslivet. 

Nollvision om särskilt utsatta områden. Malmö har tre 
områden, Rosengård (söder om Amiralsgatan),  Södra 
Sofielund och Nydala/Hermodsdal/Lindängen som enligt 
polisen klassas som särskilt utsatta. Området Holma/
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Kroksbäck/Bellevuegården är ett så kallat riskområde. Barn 
som växer upp i dessa områden löper en större risk att bli 
indragna i kriminalitet. Vi anser att Malmö behöver anta en 
nollvision om särskilt utsatta områden som kompletteras 
med en handlingsplan för varje enskilt område. Långsiktiga 
myndighetsgemensamma insatser i samarbete med 
föreningsliv och näringsliv är en nyckel till framgång. Vi vill 
även se utbildade fältarbetare i områden som bidrar till ökad 
trygghet och dialog med de boende.

Ta krafttag mot den svarta ekonomin. Det är inte 
acceptabelt att företag som drivs av kriminella sysslar 
med droghandel och pengatvätt under en vit fasad eller 
att människor utnyttjas för slavlöner.  Vi vill se mer  
myndighetsgemensam tillsynsverksamhet. Vi vill också se 
fler arbetsmarknadsinsatser för att möjliggöra att fler kan 
få sin försörjning från en seriös arbetsplats som respekterar 
arbetstagarens rättigheter. Vi vill stärka samarbetet med hotell 
och hyresvärdar för att motverka trafficking och prostitution. 
 
Stoppa den öppna droghandeln. Den öppna droghandeln 
skapar otrygghet och innebär risker för alla inblandade 
personer. Unga missbrukare utan ekonomiska resurser 
finansierar ofta sitt missbruk genom att sälja droger till 
andra. Miljöpartiet vill att fler unga ska få tidig hjälp att lämna 
missbruk och ett kriminellt liv. Det behövs en bättre utbyggd 
öppenvård för missbrukare och fler sociala insatsgrupper 
som vänder sig till ungdomar som återvänder från en 
tvångsplacering eller ett avtjänat straff. Idag får många 
ungdomar köa till insatserna och då finns det en stor risk att 
de blir indragna igen i missbruk och brottslighet under tiden.
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Samhället ska ingripa och hjälpa i ett tidigt skede. Miljöpartiet 
vill att ett allvarssamtal genomförs inom 48 timmar med 
socialtjänst och polis för barn under 15 år som genomfört 
ett brott. Vi vill också införa ett särskilt Barnahus med en 
trygg miljö för barn och unga brottsoffer. Ett barn som blivit 
utsatt för ett brott ska inte behöva slussas runt mellan olika 
myndigheter. På ett Barnahus ett arbetar  socialsekreterare, 
kurator, psykolog, polis, åklagare, barnläkare och rättsläkare. 
Vi vill även att en screening för våld genomförs med samtliga 
elever i skolornas hälsosamtal. 

Förebygga våld i nära relation. Våld i nära relationer drabbar 
framför allt kvinnor och utförs oftast av män. Malmö bedriver 
idag ett omfattande arbete mot våld i nära relationer, men det 
uppsökande arbetet riktat mot män behöver stärkas så att vi 
förebygger att män slår. Även rådgivningen till män behöver 
stärkas och göras mer lättillgänglig. Miljöpartiet vill att 
kvinnor som är våldsutsatta får förtur i bostadskön på Boplats 
Syd. Kommunen ska också förstärka sitt samarbete med 
kvinnojourerna. 

Satsa mot hedersförtryck. Det är oacceptabelt att delar av 
Malmös befolkning dagligen får sina mänskliga rättigheter 
kränkta och sina liv begränsade. Miljöpartiet vill att en 
stödverksamhet inrättas med särskilda kontaktpersoner för 
dem som lämnar en hederskontext.
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