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Malmö behöver en nystart
Malmö är på många sätt en fantastisk stad, men alla får inte ta del av det bästa med Malmö.
Vår stad har ett blomstrande näringsliv, resten av världen runt hörnet och god tillgång till
utbildning. Vi borde ha lägst arbetslöshet i Sverige, men istället tvingas tusentals Malmöbor
leva ett liv i utanförskap som går i arv mellan generationer.
I Moderaternas Malmö tar vi vara på varje individs kraft att bidra till samhället och ingen lämnas
efter. Ansträngning och hårt arbete lönar sig alltid. Det är viktigare vart du är på väg än var du
kommer ifrån. I Moderaternas Malmö begränsas ingen av bidragsberoende och de låga förväntningarnas rasism. Vi tror på Malmö och allt som vår stad skulle kunna vara med kraftfulla
reformer, andra prioriteringar och en ny politisk ledning.
Vi går till val med jobb, skola och trygghet som våra främsta prioriteringar. Det gör vi för att
dessa frågor är avgörande för Malmös framtid. Ska vi bygga en framgångsrik stad för alla
måste fler Malmöbor få ett jobb att gå till. Livschanser måste jämnas ut så att alla Malmös
barn, oavsett bakgrund, ska kunna få en bra start i livet. Inga barn i Malmö ska behöva växa
upp utan att se sina föräldrar gå till jobbet, vara en del av samhället och stå på egna ben.
Din bostadsadress ska inte längre vara avgörande för vilka möjligheter du har i livet. Lyckas vi
med det kan vi bygga en trygg stad som vilar på sammanhållning, hoppfullhet och framtidstro.
Framför dig har du Malmömoderaternas valmanifest. Det innehåller 145 reformförslag som
möter Malmös utmaningar för att vår stad ska nå sin fulla potential. Vi vill bygga framtidens
Malmö där alla som kan jobba ska ha ett jobb att gå till, där skolan fokuserar på kunskap och
där trygghet råder i såväl det offentliga rummet som hemma. Framtidens Malmö är en rolig och
levande stad med ett kulturliv som når ut brett, ett pulserande nattliv och ett tillgängligt fritidsliv
oavsett ålder. Framtidens Malmö är tillgängligt och växer på ett sätt som förbättrar Malmöbornas vardag snarare än på Malmöbornas bekostnad. Framtidens Malmö är inte bara hållbart,
utan ligger i framkant för grön omställning och digitalisering.
Om du vill ge Malmö en nystart, rösta på Moderaterna.

Helena Nanne
Kandidat till kommunstyrelsens ordförande
2

3

Innehållsförteckning
Det är dags att införa arbetslinjen i Malmö......................6
Fler jobb till Malmöborna....................................................8
Förskolan är starten på ett livslångt lärande..................10
En skola för kunskap med trygghet och arbetsro..........12
En trygg stad för alla Malmöbor......................................14
En äldreomsorg att vara stolt över..................................16
En grön och hållbar stad...................................................18
Tillgänglighet och delaktighet för alla Malmöbor...........20
Ett samhälle som bekämpar
hat, våld och sociala ofriheter..........................................22
Bygg Malmö för Malmöborna..........................................24
En framkomlig stad med plats för alla............................26
Ett Malmö som släpper fram företagande......................28
En rolig och levande stad.................................................30
En aktiv, jämställd och tillgänglig fritid...........................32

4

5

Det är dags att införa
arbetslinjen i Malmö
Malmö borde ha lägst arbetslöshet i Sverige. Här finns alla möjligheter till framgång med ett
starkt näringsliv, god tillgång till högre utbildning och kontinenten ett stenkast bort. Hälften
av alla skånska jobb skapas i Malmö, men utvecklingen kommer inte alla Malmöbor till del.
Generation efter generation fastnar idag i utanförskap och passivitet. Det är dags för en ny
jobbpolitik där fler jobb växer fram för alla de Malmöbor som idag inte får chansen att ta sig
in på arbetsmarknaden.
Ekonomisk frihet är en viktig jämställdhetsfråga. Därför måste Malmö stad säkerställa att
kvinnor i samma utsträckning som män får arbetsmarknadsinsatser som leder till jobb.
Ingen kvinna i Malmö ska hindras att styra över sitt eget liv på grund av sin ekonomi. Att gå
till jobbet är den bästa vägen till egenmakt. Det är dags att Malmö uppnår sin fulla potential.
Det är dags att införa arbetslinjen i Malmö!

Moderaterna i Malmö vill att:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
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Alla som lever på bidrag ska delta i aktiviteter på heltid, eller motsvarande sin arbetsförmåga, för att maximera möjligheten att få ett jobb. Aktiviteterna ska vara individuellt
utformade och en förutsättning för utbetalt bidrag.
Malmös bidragssystem ska reformeras så att det alltid lönar sig att arbeta genom att
aldrig betala ut mer bidrag än lagen kräver.
Etableringslån ska införas, där ekonomiskt bistånd i glappet mellan olika statliga
ersättningar för nyanlända senare återkrävs.
Tiden mellan att en arbetslös söker ekonomiskt bistånd och att personen påbörjar en
arbetsmarknadsinsats ska förkortas, i ett första skede från dagens 14 till 7 dagar.
Arbetsmarknadsinsatser ska utformas tillsammans med näringslivet för att matcha
arbetslösa till de behov som finns på arbetsmarknaden.
Konceptet förlängd anställningsintervju ska införas, där arbetsgivare kan ta emot
personer som lever på bidrag på praktik för att möjliggöra en anställning.
Föräldralediga ska erbjudas särskilt utformad SFI.
Malmö ska satsa mer på budget- och skuldrådgivning för att fler ska få hjälp att bli
skuldfria.
Skatten ska sänkas för Malmöborna. Det ska alltid löna sig bättre att jobba.
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Fler jobb till Malmöborna
Malmö har ett starkt näringsliv som växer och vill anställa, men en av deras största utmaningar
är att hitta personal med rätt utbildning som kan utföra jobben. Idag misslyckas ett av fem
rekryteringsförsök och de praktiska yrkena är allra svårast att rekrytera till. Malmö måste därför
göra en storsatsning på såväl yrkesprogrammen på gymnasiet som på yrkesutbildning inom
vuxenutbildningen.
Yrkesprogrammen är ofta en säker väg till jobb och egen försörjning, men det återspeglas inte
i programmens attraktivitet. Studie- och yrkesvägledningen måste stärkas så att elever och
föräldrar tidigt kan få bra information om utbildningar som leder till jobb. Dessutom ska utbildningarna planeras och anordnas i nära dialog med näringslivet för att maximera chanserna för
alla Malmöbor att få ett arbete. I Malmö ska alla vägar leda till jobb.

Moderaterna i Malmö vill att:
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•

Alla arbetsmarknadsinsatser ska utformas på ett sådant sätt som forskning och
beprövad erfarenhet visar leder till riktiga jobb.

•

Malmö ska storsatsa på vuxenutbildning och anpassa utbudet efter arbetsmarknadens
behov.

•

Fler Malmöbor ska gå SFI med särskild yrkesinriktning med fokus på bristyrken.

•

Studerande inom vuxenutbildning ska själva få välja utförare, i kommunal eller fristående
regi, där utförare får betalt baserat på resultat.

•

Det ska startas en inkubator för tillverkningsindustri i Malmö, där personer med kunskap
och goda idéer ska kunna få hjälp att förverkliga dem och skapa jobb.

•

Malmö ska ha en sommarjobbsmässa där ungdomar får träffa företag som vill anställa.

•

De kommunala sommarjobben ska reformeras för att i större utsträckning ge erfarenheter som förbättrar chanserna att få ett jobb i framtiden.

•

Studie- och yrkesvägledningen ska bidra till att fler väljer yrkesprogrammen på
gymnasiet genom att vägledarna fortbildas och näringslivet ges möjlighet att informera
och inspirera högstadieeleverna om möjligheterna i deras bransch.

•

Utbudet av gymnasieprogram ska planeras utifrån arbetsmarknadens behov, till exempel
genom att starta bygg- och anläggningsprogrammet i kommunal regi.

•

Unga Malmöbor ska få tidig kontakt med arbetsmarknaden genom att alla elever i
grundskolan får möjlighet till prao.
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Förskolan är starten
på ett livslångt lärande
I Malmö ska barn få bästa möjliga start i livet. Det förutsätter en förskola med hög kvalitet
och stort fokus på det svenska språket. Internationella mätningar visar att förskolan har avgörande betydelse för barnens chanser att lyckas i senare utbildningsstadier och därför måste
alla Malmös förskolor, men framför allt de i socialt utsatta områden, nå högre förskollärartäthet.
Malmös förskolor ska präglas av språkinlärning och god kvalitet.
En förutsättning för en förskola med hög kvalitet, god arbetsmiljö och höga pedagogiska
ambitioner i hela staden är att kompetensförsörjningen säkras genom att kommunen som
arbetsgivare erbjuder goda arbetsvillkor, fortbildning och konkurrenskraftiga löner.

Moderaterna i Malmö vill att:
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•

Stadens förskollärare ska få ett särskilt lönelyft.

•

Kvalitet och språkutveckling i förskolan ska säkerställas genom att förskolepersonalens
språkkompetenser inventeras.

•

Förskolepersonalens kompetens ska höjas genom kontinuerlig fortbildning i samarbete
med Malmö universitet.

•

Andelen utbildade förskollärare i utsatta områden ska öka genom kompetensutbyten.

•

Språkförskolor ska införas i syfte att stärka det svenska språket i tidig ålder.

•

Utökad treårskontroll med språkscreening ska genomföras tillsammans med Region
Skåne i syfte att fånga upp barn med brister i svenska språket.

•

Vid överlämning mellan förskola och grundskola ska dokumentation om barnets språknivå samt eventuella språkbrister alltid följa med.

•

Antalet öppna förskolor och familjecentraler som erbjuder kombinerad svenskundervisning för föräldrar ska utökas.
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En skola för kunskap med
trygghet och arbetsro
I skolan läggs grunden för unga Malmöbors väg genom livet. Malmös skolor ska vara en plats
för kunskap och lärande. Alla elever ska lämna grundskolan med tillräckliga kunskaper och
gymnasiebehörighet för en trygg framtid med jobb och egen försörjning. Skolgången ska
kompensera för social utsatthet, möta varje elevs individuella behov och vara en trygg plats
för alla elever.
Skolans resurser ska öka för att tidigare kunna fånga upp elever i behov av särskilt stöd och
utöka antalet vuxna i skolan. I Malmös skolor ska alla elever få den hjälp de behöver. En stad
som Malmö har inte råd med dåliga skolor. Alla skolors resultat och kvalitet ska följas upp och
granskas. Malmös skolutbud ska präglas av mångfald där fristående verksamheter välkomnas
och ett fritt och aktivt skolval främjas, för att alla familjer ska kunna hitta en skola och pedagogik som passar dem.
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Moderaterna i Malmö vill att:
•

Kunskapsresultaten ska stärkas genom särskilda satsningar på svenska, svenska som
andraspråk och matematik.

•

Nivåbaserat lärande ska införas på Malmös skolor så att alla elever kan få stöd och
stimuleras på sin nivå, till exempel genom att läsa gymnasiekurser i förtid.

•

Insatserna för elever med behov av särskilt stöd ska förstärkas genom ökade resurser
till skolan, som kan användas till att anställa mer personal.

•

All skolfrånvaro ska kartläggas och skolans samverkan med socialtjänsten ska stärkas
för elever med lång och problematisk frånvaro.

•

Betygsinflationen ska stoppas genom kontinuerliga granskningar och analyser av
kunskapsresultat och betygsutveckling.

•

Socialtjänsten ska sluta betala ut ekonomiskt bistånd för att kompensera för uteblivet
studiemedel på grund av olovlig frånvaro.

•

Alla kommunala skolor ska erbjuda läxhjälp.

•

Läsning ska främjas genom att förbättra tillgängligheten på skolbiblioteken, till exempel
genom att säkerställa att där finns personal tillgänglig under fler timmar.

•

Elever som saknar godkända betyg ska gå sommarskola innan de kan börja på ett
kommunalt sommarjobb.

•

Lärare ska avlastas från administrativa uppgifter och få mer tid med eleverna, till
exempel genom att anställa lärarstudenter som studentmedarbetare.

•

Tidsbegränsade förordnanden för Malmös stads rektorer ska införas.

•

Vuxennärvaron i skolan ska öka för att säkerställa ordning och reda, exempelvis med
personer som har erfarenhet av socialt fältarbete och att skapa förtroende bland barn
och unga med problematiskt beteende.

•

De disciplinära åtgärder som skollagen ger stöd för ska användas när det behövs.

•

Det ska alltid vara den elev som grovt kränker, trakasserar eller begår brottsliga
handlingar mot en annan elev som ska byta skola.

•

Elevhälsan ska förstärkas så att alla elever får träffa en kurator minst en gång varje läsår.

•

Närhetsprincipen ska stärkas med garanti om en skolplats nära hemmet för de vårdnadshavare som önskar.

•

Riktlinjerna avseende andelen friyta per barn ska revideras med större fokus på flexibilitet och lekvärden som uppmuntrar till rörelse för alla barn.
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En trygg stad för alla Malmöbor
Att garantera medborgarnas trygghet och säkerhet är en av samhällets mest centrala uppgifter. Mycket av ansvaret ligger i grunden hos staten, men Malmö stad måste på alla sätt
som är möjliga för en kommun bidra till att skapa en trygg stad. Den långsiktiga vägen till ett
tryggt Malmö är en politik för full sysselsättning där utanförskapet trycks tillbaka i alla Malmös
delar och kraftfulla satsningar på skolan så att barn oavsett bostadsadress ges alla chanser
till en bra start i livet.
Ett Malmö med trygga gator och torg byggs genom att göra staden levande. Satsningar på
levande stadsdelar med stark handel, ett pulserande nattliv och ett brett kulturutbud ska
kombineras med medveten fysisk planering av staden som motverkar otrygga miljöer. Malmö
stads arbete för att motverka bidragsbrott ska kraftigt förstärkas och stödet till dem som vill
lämna kriminalitet och extremism ska förbättras genom att i större utsträckning dra nytta av
framgångsrika avhopparprogram i civilsamhällets regi.
Bidragsfusk är en central del av skuggsamhället i Malmö och kostar skattebetalarna stora
pengar som borde ha gått till att ge Malmöborna bättre välfärd. Därför ska fusket motverkas
med kraftfulla åtgärder och bidrag ska inte betalas ut till personer som inte har rätt att vistas
i landet.
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Moderaterna i Malmö vill att:
•

De kommunala ordningsvakterna ska bli betydligt fler och arbeta i flera delar av Malmö.

•

Fler trygghetskameror ska sättas upp i nära samarbete med Polisen.

•

Nödtelefoner med kameror ska sättas ut på strategiska platser där personer som drabbats av brott snabbt kan kalla på hjälp.

•

Trygga stråk, med till exempel kameror, ordningsvakter och förstärkt belysning, ska etableras i delar av Malmö där många människor rör sig på kvällar och nätter.

•

Den kommunala avhopparverksamheten för gängkriminella och extremister ska kompletteras med fler insatser som drivs av civilsamhället.

•

Staden ska alltid planeras med ett starkt trygghetsperspektiv, exempelvis genom att
undvika byggande av gränder.

•

Staden ska agera snabbt mot nedskräpning, klotter och skadegörelse för att motverka
otrygga miljöer.

•

Bidrag ska aldrig betalas ut till personer som inte har rätt att vistas i Sverige.

•

Det ska tas krafttag mot allt bidragsfusk i Malmö genom skärpta kontroller och samverkan med andra myndigheter.

•

Socialtjänsten ska arbeta med hembesök i mycket större utsträckning än idag i syfte att
upptäcka och stoppa bidragsfusk.
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En äldreomsorg
att vara stolt över
Människor upphör inte att vara individer med egna önskemål och behov bara för att man har
blivit äldre. Därför ska Malmö stads verksamhet riktad mot äldre främja mångfald och valfrihet.
Ensamheten bland äldre ska motverkas genom ett fördjupat samarbete med civilsamhället och
genom att skapa fler möten över generationsgränserna. Aktiva åtgärder ska vidtas för att motverka den psykiska ohälsan bland äldre.
Den breda språkliga kompetens som finns i Malmö måste användas i äldreomsorgen för att
öka tryggheten och kvaliteten. Malmös äldreomsorg ska i betydligt större utsträckning än idag
dra nytta av nya digitala hjälpmedel för att öka kvaliteten i omsorgen och förbättra arbetsmiljön
för personalen.

Moderaterna i Malmö vill att:
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•

Malmös äldre ska själva få välja vem som ska utföra deras äldreomsorg.

•

Personaldrivna verksamheter ska testas inom äldreomsorgen.

•

Det ska finnas äldreboenden med särskilda profiler som är anpassade efter människors
olika behov och intressen, till exempel språk och kultur.

•

Det ska införas en utevistelsegaranti på alla Malmös äldreboenden.

•

Den psykiska ohälsan bland äldre ska motverkas genom att införa särskilda äldrekuratorer.

•

Möjligheten för äldre att få en måltidsvän för att motverka ensamhet ska införas,
gärna genom ett samarbete med civilsamhället.

•

Malmöbor ska få fler möjligheter att mötas över generationsgränserna, till exempel
genom besök av stadens förskolor på äldreboenden.

•

Malmös mångfald och språkkompetenser i äldreomsorgen ska användas genom att
matcha brukare och personal som talar och förstår samma språk.

•

Ett fallpreventionscenter ska införas tillsammans med Region Skåne.

•

Det digitala utanförskapet ska minska genom att Malmös äldre erbjuds utbildning som
utformas tillsammans med civilsamhället.
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En grön och hållbar stad
Livlösa sten- och asfaltsmiljöer ska i större utsträckning ersättas med grönska som förbättrar
livsmiljön för såväl Malmöbor som djur. Den biologiska mångfalden ska värnas i stadsmiljön
genom att Malmö stad ökar grönskan på mark, väggar och tak med en varierad växtlighet med
inhemska växter.
Malmöborna ska garanteras hälsosamma miljöer genom utökad tillsyn av vatten, förorenad
mark, avfall och masshantering. Miljötillsynen är dessutom en effektiv metod för att få tillträde
till verksamheter som missbrukas av den organiserade brottsligheten och ska därför få utökade
resurser.
Malmö ska gå före i den gröna omställningen genom att ställa tuffare krav på hållbart byggande. Vi ska möjliggöra en elektrifiering av fordonsflottan med hjälp av kraftigt utbyggd laddinfrastruktur och tack vare en stärkt fossilfri elproduktion genom att etablera lokal vätgasproduktion- och lagring. Vi ska även satsa på fler solceller på kommunala byggnaders väggar och tak.
Malmös gröna ytor ska förstärkas som koldioxidsänkor med hjälp av biokol, som motverkar
den globala uppvärmningen och gynnar växtligheten.

18

Moderaterna i Malmö vill att:
•

Miljötillsynen ska öka i omfattning.

•

Kommunalt ägda fastigheter ska utrustas med solceller för att bidra till elförsörjningen.

•

Fler laddstolpar för elbilar ska installeras på stadens parkeringsplatser och parkeringshus.

•

Malmö ska minska sin klimatpåverkan vid flygresande genom att delta i Swedavias
upphandling för biobränsle för flyg.

•

Fler av Malmös torg ska bli gröna och lummiga i stället för hårdgjorda för att förbättra
den biologiska mångfalden, dämpa buller, rena luften och motverka översvämningar.

•

Nyproduktion av såväl bostäder som offentliga byggnader ska ske med klimatsmarta,
cirkulära och hållbara byggmaterial.

•

Gröna tak och väggar med varierad inhemsk växtlighet ska anläggas på fler hus i Malmö
för att bidra till fungerande ekostråk, värna pollinatörer, hantera dagvatten och binda
upp skadliga utsläpp.

•

Det ska byggas en anläggning för produktion av vätgas i anslutning till nya Sjölundaverket för att bidra till tillgången av klimatsmart energi.

•

Malmö ska bidra till att motverka den globala uppvärmningen genom att använda biokol
i odlingsbäddar, planteringar och gräsytor för att binda koldioxidutsläpp i marken i stället
för att det släpps ut i atmosfären.
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Tillgänglighet och delaktighet
för alla Malmöbor
Malmö ska vara en tillgänglig, inkluderande och levande stad för alla som bor och vistas här.
Den som lever med en funktionsnedsättning ska garanteras goda levnadsvillkor och kunna leva
ett liv fullt integrerat med övriga samhället. Stadens gator och infrastruktur ska vara fungerande
för alla. LSS-bostäder ska byggas i olika delar av Malmö på ett sätt som främjar inkludering
för de boende. Bostäderna ska vara trygga hem där brukarna kan leva goda och värdiga liv.
Olagliga inlåsningar och lokaler som snarare för tankarna till svunna tiders institutioner ska
aldrig mer få förekomma i Malmö.
Arbetsmarknaden måste bli tillgänglig för Malmöbor med funktionsnedsättning. Stadens prioriteringar ska därför vara att bryta inlåsningseffekter, öka kontakten med den reguljära arbetsmarknaden och kunskapen hos arbetsgivarna.

Moderaterna i Malmö vill att:
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•

Malmös LSS-bostäder ska vara individuellt anpassade efter brukarens behov, integreras
i stadens bebyggelse samt vara fria från institutionsliknande inslag och oskäliga frihetsinskränkningar.

•

Ge brukare valfrihet inom LSS för att minska behovet av placeringar i andra kommuner
och låta fler bo nära sina sociala nätverk.

•

Öka valfriheten inom daglig verksamhet i syfte att öka välmåendet och självbestämmandet för brukare.

•

Personer som omfattas av LSS ska få möjlighet att komma närmare arbetsmarknaden
och få erfarenhet genom jobbskuggning i kommunens verksamhet.

•

Elever i särskolan ska ges goda möjligheter till studie- och yrkesvägledning.

•

Tillgänglighetsanpassningen av grundsärskolans utemiljöer ska förbättras.

•

Det offentliga rummet i Malmö ska utformas på ett sätt som möjliggör en god tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning.
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Ett samhälle som bekämpar
hat, våld och sociala ofriheter
Friheten att leva sitt liv på ett sätt man själv önskar ska vara en lika självklar rättighet för alla
Malmöbor, oavsett kön, bakgrund eller sexualitet. Chefer och ledare i Malmö stad har ett
stort ansvar att säkerställa att stadens verksamhet är fri från diskriminering och att indikationer om att Malmöbor drabbas av kränkande behandling, hot eller våld alltid leder till beivrande
åtgärder. Alla Malmö stads anställda, oavsett verksamhet eller nivå, ska ha rätt kunskap och
verktyg att bemöta, hantera och agera mot rasism, antisemitism, hedersförtryck och annan
form av diskriminering. Malmö stad ska aldrig blunda för ofriheter och ta ansvar för att synliggöra och belysa den problematik som finns.
HBTQ-personer ska i alla lägen kunna vara trygga i att bemötas korrekt och tolerant i alla
Malmö stads verksamheter och aktiva insatser för att motverka homo- och transfobi i Malmö
ska genomföras.
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Moderaterna i Malmö vill att:
•

Förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck ska kartläggas på samtliga förskolor
och skolor.

•

Malmö stad ska arbeta för att aktivt förhindra att ungdomar utsätts för tvångsäktenskap
genom att kartlägga risker och använda kommunens rätt att utfärda utreseförbud.

•

Socialtjänstens statistik över utredningar och insatser ska kompletteras för att inkludera
omfattningen av hedersrelaterat våld och förtryck.

•

Alla anställda i relevanta delar av Malmö stads verksamheter ska kompetensutvecklas
för att kunna identifiera riskfaktorer för alla former av hedersproblematik samt våld och
förtryck i nära relationer.

•

Det ska finnas en stödfunktion för anställda som upptäcker eller har frågor kring hedersproblematik samt våld och förtryck i nära relationer.

•

Stadens arbete mot hedersproblematik samt våld och förtryck i nära relationer ska
bedrivas i nära samarbete med civilsamhället för att dra nytta av den kompetens och
förankring som finns.

•

Våldsutsatta ska få en personlig kontakt som tar tillvara individens rättigheter och
samordnar alla kontakter hela vägen från uppbrott till etablering av en ny vardag.

•

Det ekonomiska stödet till verksamheter som motverkar våld och förtryck i nära
relationer ska vara långsiktigt.

•

Våldsutsatta kvinnor ska få förtur i bostadskön efter sin tid på skyddat boende.

•

Nyanlända Malmöbor ska gå en obligatorisk kurs i samhällsorientering med fördjupat
kursinnehåll om jämställdhet, minoriteters och HBTQ-personers rättigheter i Sverige.

•

God kompetens i bemötande av HBTQ-personer ska genomsyra alla Malmö stads
verksamheter genom utbildning och fortbildning för all personal.

•

Socialtjänsten ska arbeta för att öka förtroendet i utsatta områden tillsammans med
civilsamhället.

•

Förekomsten av rasism, antisemitism och andra former av diskriminering ska kartläggas
bland elever i Malmös skolor.

•

Anställda i Malmös skolor och förskolor ska kompetensutvecklas för att kunna bemöta,
hantera och agera mot rasism, antisemitism och hatbrott.

23

Bygg Malmö för Malmöborna

Moderaterna i Malmö vill att:
•

Staden ska planeras så att det finns tillgång till lokaler för små- och medelstora företag
i hela Malmö för en attraktiv och levande stad.

•

Samverkan mellan staden, fastighetsägare och näringsliv ska stärkas för att främja en
levande stadskärna utan tomma lokaler.

•

Delar av centrala Malmö, och andra lämpliga områden som exempelvis Nyhamnen,
ska förtätas genom att byggas betydligt högre än vad det planeras för idag.

•

Särprägeln i kommunens olika delar ska bevaras, till exempel småskaligheten i byarna.

Oavsett var i Malmö man bor ska möjlighet till återhämtning i naturen vara lättillgänglig. Därför
ska tillgången till rekreations- och grönområden vara god i hela Malmö. Staden ska byggas på
ett sätt som säkrar framtiden med mindre sårbarhet mot klimatförändringarnas konsekvenser.

•

Det ska finnas god tillgång till rekreations- och grönområden i alla delar av Malmö.

•

Malmös kustlinje som besöksmål ska utvecklas, exempelvis genom fler restauranger
och barer längs med Ribersborg.

Malmö ska byggas för att fler ska jobba. Alla stadsdelar ska planeras för god tillgång på lokaler
och ytor för företag. Staden ska arbeta aktivt för att främja en levande stadskärna med en livskraftig centrumhandel genom stärkt tillgänglighet och att säkra möjligheter till effektiva transporter. Malmös utsatta områden ska lyftas genom att möjliggöra för människor som tar sig in i
samhället och börjar arbeta att stanna kvar i sitt bostadsområde och samtidigt göra bostadskarriär.

•

Malmö ska byggas på ett sätt som minskar stadens exponering och sårbarhet mot klimatförändringar.

•

Malmös status som arkitektstad ska stärkas – det ska ställas höga krav på arkitektonisk
utformning när det byggs i Malmö.

•

Antalet studentbostäder i Malmö ska öka.

•

Det ska vara möjligt att göra bostadskarriär i ekonomiskt och socialt utsatta områden,
genom att ombilda hyresrätter till bostadsrätter.

•

En större del av nybyggnationen ska utgöras av bostadsrätter i ekonomiskt och socialt
utsatta områden.

•

Malmöbornas mark ska användas effektivt genom att samhällsservice som exempelvis
förskolor och äldreboenden integreras i övrig bebyggelse.

•

Tillgängligheten ska förbättras för cityhandeln och handelsområden genom fler korttidsparkeringar.

Malmö ska byggas för Malmöborna. När staden växer ska det ske på ett sätt som förbättrar
Malmöbornas vardag genom ett förbättrat serviceutbud och fler arbetstillfällen. Stadens tillväxt
får däremot aldrig ske på ett sätt som försämrar Malmöbornas livsmiljöer. Därför ska stadsutvecklingen säkerställa att karaktären i Malmös olika delar värnas, exempelvis genom att bevara
småskaligheten i Malmös byar och bygga högre där det passar in. Malmös attraktivitet ska
värnas genom en tilltalande bebyggelse. Hårda krav på god arkitektonisk utformning ska därför
ställas vid nybyggnation.
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En framkomlig stad
med plats för alla
Alla Malmöbor ska enkelt kunna röra sig i staden och effektiva transporter in och ut i Malmö
ska kunna ske för att värna Malmös näringsliv och skapa fler arbetstillfällen. Malmöbornas
mark ska användas effektivt och attraktiva ytor ska tillgängliggöras för ett levande stadsliv
och besöksnäring genom att bygga fler parkeringar under mark där detta är möjligt.
Malmös cykelbanor ska rustas upp, knytas ihop och trafiksäkras.
Arbetet med att bygga en Öresundsmetro mellan Malmö och Köpenhamn ska intensifieras för
att tillgängliggöra fler jobb för Malmöborna, fördjupa integrationen i Öresundsregionen och för
att säkra snabb och miljövänlig transportkapacitet för hela Sveriges basindustri.

Moderaterna i Malmö vill att:
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•

Det ska finnas trafiksäkra angöringsplatser vid förskolor och skolor.

•

Parkeringsavgifter ska sänkas eller avskaffas på platser och tider där de inte behövs för
att reglera trafiken.

•

Torg och andra attraktiva ytor ska tillgängliggöras för Malmöborna genom att anlägga
parkeringar under mark där det är möjligt, till exempel under Davidshallstorg.

•

Fler trygga cykelbanor ska byggas i hela Malmö.

•

Befintliga cykelbanor ska rustas upp för ökad komfort och trygghet.

•

Malmös cykelstråk ska byggas ihop så att de inte slutar i intensiva trafikmiljöer utan
cykelbanor.

•

Nyhamnen och Västra Hamnen ska kopplas ihop med en ny fast förbindelse.

•

Arbetet med att förverkliga Öresundsmetron mellan Malmö och Köpenhamn ska intensifieras.

•

Möjligheten till att bygga fler bostäder och arbetsplatser och samtidigt bibehålla framkomligheten ska säkras genom att exempelvis överbygga vägar.

•

Flödet på våra större gator och genomfartsleder ska förbättras för bättre miljö och
framkomlighet, bland annat genom att använda gröna vågen i större omfattning.
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Ett Malmö som släpper
fram företagande
Om Malmö ska kunna bli den framgångssaga med låg arbetslöshet som staden har potential
att bli måste Malmö bli en stad med ett riktigt bra företagsklimat. Alla Malmö stads kontakter
med företag ska genomsyras av en stark serviceanda. Det ska vara lätt att etablera nya
företag i Malmö.
Många verksamheter är förknippade med tillsyn från kommunen som företagen själva finansierar genom särskilda avgifter. Dessa ska vara utformade så att skötsamhet lönar sig samtidigt som det blir dyrt att fuska och bryta mot de regler som finns till för att skapa trygghet för
Malmöborna och värna en sund konkurrens. Tillsynsverksamheten är ett viktigt verktyg för att
motverka den organiserade brottsligheten, denna verksamhet ska utökas för att få ännu större
förmåga att slå ner på fusk, kriminalitet och misskötsel samtidigt som tillsynen mot skötsamma
företagare ska präglas av en stark serviceanda och principen att det ska vara lätt att göra rätt.
Företagande bland ungdomar ska främjas genom att ge alla elever möjlighet att prova på
entreprenörskap genom Ung Företagsamhet på gymnasiet och Malmö stads inköp ska
organiseras så att det lokala näringslivet i större utsträckning kan delta i upphandlingar och
på så sätt bidra till fler arbetstillfällen i Malmö.
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Moderaterna i Malmö vill att:
•

Företagare ska ha en väg in i kommunen för allt som krävs för att starta företag och
skapa jobb i Malmö, exempelvis nödvändiga tillstånd, marktilldelning och kompetensförsörjning.

•

Alla kommunens anställda som har kontakt med företag ska vara utbildade i service.

•

Alla kommunala tillstånd ska kunna sökas i en enkel e-tjänst där det är möjligt att följa
sitt ärende.

•

Företag ska bara betala för faktiskt utförd tillsyn.

•

Malmöbornas skattemedel ska gå till att trygga välfärdens kärnverksamhet och inte till
kommunala affärsidéer som konkurrerar ut privata Malmöföretag.

•

Det ska alltid finnas förberedd och detaljreglerad mark för företagsetableringar.

•

Detaljplaner ska inte vara onödigt detaljerade, så att företag enkelt kan anpassa lokaler
och ytor efter sina behov.

•

Kommunala upphandlingar ska delas upp i mindre delar så att även små- och medelstora företag kan delta.

•

Alla gymnasieelever ska få möjlighet att starta ett företag genom Ung Företagsamhet.
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En rolig och levande stad
Malmös kultur- nöjes- och besöksnäring är en central del för att bygga en attraktiv stad. Malmö
har en stor ung befolkning som efterfrågar ett levande och varierande nattliv. Därför ska Malmö
stad ha en tillåtande inställning för att skötsamma aktörer ska få möjlighet till friare öppettider
och inte mötas av strängare regleringar än vad lagen kräver. Stadsplaneringen ska säkra att
den finns områden där det är möjligt med mer högljudda arrangemang på senare tider.
Malmös kulturliv ska erbjuda Malmöborna ett brett utbud och nå ut till fler. Malmös konstskatt
ska visas upp för Malmöborna på ett nytt konstmuseum och ska fram tills det öppnar tillgängliggöras på andra platser som allmänheten har tillträde till. Det kommunala kulturstödet ska
prioritera barns rätt till att utöva kultur, de långa köerna till kulturskolan ska kortas med hjälp av
införande av kulturcheckar för barn och unga, vilket har visat sig vara en effektivt i andra kommuner.
Malmöfestivalen ska inte vara en stadsfestival likt andra utan präglas av Malmös lokala utbud
av kultur, mat och upplevelser. Det ska helt enkelt vara mer Malmö i Malmöfestivalen.
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Moderaterna i Malmö vill att:
•

Stadens kulturverksamheter ska öka sin publik genom att aktivt arbeta med att hitta nya
målgrupper som idag konsumerar kultur i lägre utsträckning.

•

Offentligt stöd till kulturverksamhet som riktar sig till barn- och unga ska prioriteras
framför kulturverksamhet för vuxna.

•

Stadens kulturinstitutioner ska arbeta aktivt för ökad självfinansieringsgrad, till exempel
genom sponsring och andra samarbeten med näringslivet.

•

Ett konstmuseum ska byggas i Malmö.

•

Malmös konstsamling ska göras tillgänglig för Malmöborna.

•

Malmöfestivalen ska utvecklas tillsammans med alla Malmös aktörer, så att det befintliga
företagandet och kulturlivet - exempelvis restauranger, föreningar och privata livescener
- ges ett betydligt större utrymme.

•

Köerna till kulturskolan ska kortas genom att kulturcheckar för barn och unga införs.

•

Krögare ska få bestämma mer över utformningen av sina uteserveringar genom att
Malmö stads regler förenklas.

•

Malmös krogliv ska få blomstra genom att staden slutar ställa fler och högre krav på
krögare än vad som motiveras av alkohollagen.

•

Skötsamma krögare ska få möjlighet till helt fria öppettider.

•

Stadens kulturverksamheter ska bedriva uppsökande verksamhet i alla delar av Malmö.

•

Malmös fria teatergrupper ska kunna använda sig av det gemensamma biljettsystem
som de stora kulturinstitutionerna har utvecklat.

•

Ett äldrekort ska införas i samarbete med Citysamverkan och Destinationssamverkan
där Malmös äldre får möjlighet att ta del av samlade rabatter på inköp och nöjen.
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En aktiv, jämställd
och tillgänglig fritid
Föreningslivet är en central del i att skapa en attraktiv stad. Flickor och pojkar ska ha en rättvis
tillgång till fritidsaktiviteter genom att bidrag och tillgång till planer och lokaler fördelas jämställt.
Malmö har en stark ställning som dansstad. Skånes Dansteater har upphöjts till nationalscen
vilket borde tillvaratas bättre genom att Malmö stad arbetar för att en danshögskola etableras
i Malmö. Tillgången till is- och simanläggningar måste stärkas för såväl föreningsliv som för
Malmös skolor.
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Moderaterna i Malmö vill att:
•

Fördelningen av bidrag, lokaler och andra resurser till idrott och föreningsliv ska ge
flickor och pojkar lika möjligheter att delta på rimliga villkor.

•

Föreningslivet ska få möjlighet att använda skolornas gymnastiksalar utanför skoltid för
att motverka den lokalbrist som råder för exempelvis dansgrupper.

•

Bygget av en ny simanläggning på Stadionområdet ska ske snarast möjligt.

•

En ny badanläggning som kombineras med hotell, konferens, café och restauranger
samt spaupplevelse ska uppföras tillsammans med en extern aktör.

•

Staden ska möjliggöra för en extern aktör att bygga en ny isanläggning i Malmö.

•

En danshögskola ska etableras i Malmö, med koppling till Skånes Dansteater.
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