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Ett Malmö som håller ihop

Inledning

Vi är Malmös liberala parti. Vårt viktigaste uppdrag är att ta strid för varje Malmöbos frihet
att forma sitt eget liv. Vi har alltid identifierat, bekämpat och rivit hinder för Malmöbos
frihet. Det politiska ansvaret ligger i att skapa möjligheter och undanröja hinder - inte staka
ut livsvägar.
Vi som liberalt parti älskar skolan, då vi vet att klassresan börjar i klassrummet. Det viktigaste verktyget är att skolan genomsyras av kunskap och bildning, och ha höga ambitioner
för alla. För att alla Malmöbor ska ha jämlika förutsättningar att förbättra sitt liv behövs
socialliberala skolreformer som skapar möjligheter för dem som har det svårast i skolan.
Ett liberalt löfte är rätten för Malmöborna att förvänta sig rättigheter likaså förväntar sig
samhället att varje individ tar sitt ansvar. Rättsstaten är den brottsutsattes bästa vän. Rättsstaten får aldrig svika och ska alltid vara synlig. Såväl på våra gator och torg för brottsprevention som repressiv åtgärd för att klargöra att brott aldrig lönar sig eller accepte-ras.
Ett liberalt Malmö ska ha höga ambitioner för välfärden men då behövs socialliberala
reformer för en stark ekonomi, en arbetsmarknad som släpper in alla och ett gynnsamt
klimat för entreprenörer och företagare. Kommunen ska stödja genom service och uppmuntran, inte genom konkurrera med privata företag.
Som liberalt parti har varje människa ett eget ansvar för handlingar. Liberal miljöpolitik
handlar om ansvarstagande utifrån kunskap och marknadsekonomiskt tänkande. Malmö
ska vara en stad som främjar kunskap och nytänkande för att bäst möjlighet att lösa stadens miljöutmaningar. Vi tar avstånd från symbolpolitik och åtgärder som inte bidrar till en
bättre miljö. Istället fokuserar vi på praktiska förslag som på sikt kommer förändra Malmö
till en grön, skön och tyst stad.
En liberal politik för Malmöbor med funktionsnedsättning utgår från individens egen
unika förmåga. Målet är tydligt - att en funktionsnedsättning ska så långt som möjligt inte
hindra människan från att leva ett självständigt liv. Likaså ska Malmös äldreomsorg vara
serviceinriktad och utformad så att den äldre får bestämma sin vardag efter eget önskemål.
Självbestämmande och valfrihet är alltid prioriterad för ett liberalt parti.
Liberalismen som politisk rörelse startade genom att kräva lika medborgerliga rättigheter
för alla människor. Den kampen fortsätter.
Malmö behöver en liberal nystart. Det är dags för högre ambitioner och en ljus
framtidstro år 2018. Vi är redo. Är du?

”Jobb och skola är vägen till
ett Malmö som håller ihop. ”

Möjligheter och framgång i Malmö

I ett liberalt Malmö ges alla Malmöbor en avgörande roll i sin egen och stadens utveckling.
Ingen döms till utanförskap, bidragsberoende och passivisering utan ges förutsättningar
och förväntas att utifrån sina egna villkor bidra till sitt eget och samhället välstånd.
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Utbildning i fokus.

Vilken utbildning du har lägger grunden för vem du är. En bra utbildning ger dig goda förutsättningar att skapa ett gott liv. Det är också en grundsten för ett demokratiskt samhälle.
Därför måste vi ha en fungerande skola. I hela Malmö. För alla Malmös elever.
1. Skolresultaten ska höjas
Alltför många elever lämnar Malmös skolor utan fullständiga betyg. Detta är en utveckling
vi måste stoppa. Ska vi höja resultaten i Malmös skolor måste vi se till att studiero råder
under lektionerna. Vi vill införa ordningsomdömen, nolltolerans mot ogiltig frånvaro och
mobilförbud i klassrummen.
2. Det fria skolvalet ska gälla
Alla elever och vårdnadshavare måste ges möjlighet att göra ett bra och informativt skolval. Malmö stad bör därför, i likhet med Landskrona och Stockholm, införa öppna jämförelser av skolor, kommunala som fristående.
3. Större fokus på svenska och matematik i förskolan
Förskolan har ett tydligt pedagogiskt uppdrag. Detta vill vi stärka genom att sätta större
fokus på svenska och matematik för våra yngsta malmöbor. Detta stärker barnen i deras
framtida skolgång.
4. En mångfald av utbildningsmöjligheter
Vi behöver fler skolor och förskolor i Malmö. Friskolorna spelar en stor roll i att tillgodose Malmöbornas behov av olika typer av utbildningsmöjligheter. Vi vill se fler friskolor i
Malmö med olika typer av inriktning. Vi vill även ge ledningen för de kommunala skolorna
större frihet att profilera sig och välja pedagogisk inriktning. Ska vi få fler skolor och förskolor behöver vi se över riktlinjerna vad gäller exempelvis uteyta.
5. Inför engelska från årskurs 1
Vi tycker att Malmö behöver höja ambitionen när det gäller språk i skolan. Malmös skolor
bör införa engelska som ett obligatoriskt ämne redan från årskurs 1.
6. Inför nivågruppering i klassrummet
Liberaler brinner för att människor ska ha möjlighet att förverkliga sin fulla potential. Det
ska självfallet även gälla inom skolan. De elever som lär sig fort ska få möjlighet att studera
i sin takt. Precis som att de elever som behöver lite extra stöd, ska också få det. Därför vill
vi nivågruppera undervisningen i klassrummet. Vi vill även införa elitklasser med fokus på
matematik och språk.
7. Stärkt trygghetsarbete
Att trivas och må bra i skolan är en förutsättning för att klara kunskapsmålen. Därför prioriterar vi elevhälsan, bland annat genom att införa ett elevhälsoteam som säkerställer att
skolor har omedelbar tillgång professionell hjälp vid behov. Skolsköterskans kompetens,
förutsättningar och utveckling ska vara baserat på ett medicinskt ledarskap som har kunskap om skolsköterskans kärnkompetenser, ansvar och förutsättningar. Därför vill vi att
man i Malmö inrättar en ny tjänst/befattning, medicinsk ledningsansvarig skolsköterska.
Vid mobbing och trakasserier är det mobbaren som ska flyttas från en skola, inte den som
blivit mobbad. Stadens förskolor, grundskolor och gymnasier ska HBTQ-certifieras. En
tydlig handlingsplan för att tidigt upptäcka unga elever i riskzonen behöver tas fram på varje skola. Skolan måste bli bättre på att upptäcka olika former av hedersförtryck.
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”Liberalerna vill se stora satsningar på skolan i Malmö.
Var i Malmö du bor eller vem
dina föräldrar är ska inte spela
någon roll. Varje elev ska ges
förutsättningar att klara skolmålen.”
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8. Lärare och rektor i fokus
För oss är den pedagogiska personalen nyckeln till en framgångsrik skola. Det är rektorn
som ska vara den självklara pedagogiska ledaren. Vi vill prioritera vidareutbildningar för
rektorer. Dessutom vill vi se över lönenivåer för rektorer som är extra skickliga på sitt arbete. Fler grundskolelärare och gymnasielärare i Malmö ska ges möjlighet att fördjupa sina
kunskaper genom licentiat- eller doktorsutbildningar i sina respektive ämnen. Vi vill även
inrätta fler ämnesorienterade lektorstjänster i Malmö. På så vis höjs också läraryrkets status.
9. Reformerat SFI
Svenskkunskaper är avgörande för att nyanlända ska kunna komma in i samhället. SFI ska
därför erbjudas från dag ett. Den ska dock vara tidsbegränsad till två år. Nyinflyttad till
Malmö är inte berättigad till försörjningsstöd om SFI-utbildningen i gamla kommunen avbryts. Vid ogiltig frånvaro ska avdrag göras på försörjningsstödet om man erhåller det.
10. Förbättrad vuxenutbildning
Vi ser att den kommunala vuxenutbildningen behöver bli bättre på jobbmatchning. Alltför
ofta är det inte efterfrågan på rätt yrkeskunskaper som avgör vuxenutbildningens fokus.
Det kommunala uppdraget måste vara att göra elever mer attraktiva på arbetsmarknaden.
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Ett tryggt Malmö

Malmö är kriminellt utsatt. Polisen är underbemannad och har ingen möjlighet att vara på
plats överallt, samtidigt. Vi har det senaste året sett dödsskjutningar och grova överfall. Regelmässigt förstörs privat egendom över hela staden. Sexuella övergrepp och trakasserier är
vanligt förekommande. Hedersproblematiken har bara ökat. Situationen är symptomatisk
för en verklighet där Malmöbornas säkerhet och egendom inte alltid värnas. Detta är helt
oacceptabelt.
11. Inför kommunal polis och trygghetsvakter
Kommunal poliser kan arbeta långsiktigt i stadens olika områden, vara ute på gatorna
och skapa en nära relation till de boende. Detta ger stora effekter på tryggheten i Malmö.
Polisens arbete ska kompletteras med trygghetsvakter vars uppgift det är att vara synliga i
stadsmiljö på de tider då otryggheten är som störst.
12. Inför jourdomstolar i Malmö
Malmö bör bli en pilotkommun när det gäller jourdomstolar. Detta för att snabbt kunna
hantera brott och annan kriminalitet.
13. Utökad kameraövervakning
Möjligheten att använda kameraövervakning mer permanent i områden som är särskilt utsatta för brottslighet ska öka. Polisen, tillsammans med kommunen, ska få större befogenhet att införa kameraövervakning på brottsutsatta platser.
14 Trygga stråk i Malmö
Liberalerna vill införa så kallade ”trygga stråk” i Malmö. Trygga stråk är gator som har
ordentlig belysning, där vegetation och övergångar anpassats efter trygghetsmålet och där
kameraövervakning sker. Kommunen ska också samarbeta med polisen så att dessa stråk
får extra patrullering. En utredning ska visa var stråken placeras i Malmö.
15. Aktionsgrupp mot kriminalitet
Den parallell samhällsstruktur som den organiserade brottsligheten ger upphov till ska
bekämpas. En aktionsgrupp ska tillsättas med ett tydligt brottsbekämpningsmandat. Regelbundna kontroller och samverkan med myndigheter, kommun, polis och andra förvaltningar är absolut nödvändigt.
16. Inför betalningsansvar för vandalisering
Vi ska inte acceptera någon skadegörelse eller vandalisering på våra byggnader. Malmö
stad lägger varje år stora summor på att hantera skadegörelse och vandalism mot skolor
och idrottshallar. Saneringsarbete och reparationer medför inte bara kostnader utan förstör
även för de som sköter sig. ska ha nolltolerans mot vandalisering. Vi vill att den som ertappas med att begå skadegörelse ska bekosta saneringen.
17. Trygg bostadsmiljö i Malmö
Vi måste bli bättre på att arbeta med brottsförebyggande åtgärder i våra stadsområden.
Förbättrad belysning, fler trygga stråk med beskärda buskage och möjlighet till trygghetstelefoner är några viktiga åtgärder som vi vill införa. Trygghetsappen, där Malmöbor direkt
kan kontakta ansvarig förvaltning för att få gator, lampor och annat lagat inom 24 timmar,
ska återinföras. Vårt eget bostadsbolag MKB behöver bli bättre på att kontrollera vem
som bor i de 23 000 lägenheter som bolaget äger. Detta för att motverka trångboddhet
och svarta hyreskontrakt. MKB arbetar idag proaktivt med brottsförebyggande åtgärder i
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”Liberalerna anser att rättsväsendet måste stärkas och
polisen ges utökade resurser.
Tryggheten i Malmö måste
öka. Alla har rätt att känna sig
säkra i sin egen stad. ”
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sitt bostadsbestånd, trots detta finns det bostadsområden som är otrygga. Vi vill därför ge
MKB ökade befogenheter att aktivt motverka brott och otrygghet.
18. Stärkt arbete mot våldsbejakande extremism
Det största direkta hotet mot vårt samhälle idag är enligt svensk säkerhetspolis det från islamistiska våldsbejakande grupper. Kommunen har en stor roll att spela i samordnandet av
olika insatser på våra skolor och bostadsområden. Malmö behöver en konkret handlingsplan samt en ansvarig kommunal samordnare med ett fast och tydligt uppdrag att motverka
hotet från våldsbejakande extremism i Malmö.
19. Handlingsplan för att bekämpa antisemitism
Malmö har mycket att göra för att vara en stad för alla. En viktig åtgärd är att skapa en
gemensam handlingsplan där politiker, föreningar och företrädare för religiösa samfund
gemensamt tar fram konkreta åtgärder för att komma tillrätta med den antisemitism och
främlingsfientlighet som finns i Malmö. Målet ska vara att arbeta fram handfasta förslag
som kommunen ska arbeta in i sitt nutida och framtida arbete.
20. Fler ideella kvinnojourer
Malmös kvinnojourer arbetar med alldeles för små resurser. Vi vill tillföra ekonomiska medel så att kvinnojourernas viktiga arbete kan fortsätta och utvecklas.
21. Kommunalt vistelseförbud för den som misshandlar
Vi anser att rättssystemet är till för att skydda den som blir slagen. Vi kommer alltid stå
bakom den utsatta partnern som är drabbad av våld i hemmet. Därför vill vi att Malmö
stad inför ett kommunalt vistelseförbud för förövaren. I riktigt grova fall av våld i nära relationer, när det rör sig om grov kvinnofridskränkning, och där kontaktförbud kränks gång
på gång, ska kontaktförbudet alltså kunna omfatta en hel kommun.
22. Nolltolerans mot barnäktenskap
Malmö stad väljer att upprätthålla barnäktenskap hos nyanlända. För oss liberaler är detta
fullständigt oacceptabelt. Det är absolut avgörande att barnens rätt till skydd prioriteras.
Detta slås tydligt fast i svensk lagstiftning. Barnäktenskap ska aldrig upprätthållas av svenska myndigheter. Därför föreslår Liberalerna att Malmö stad ska införa nolltolerans mot
barnäktenskap.
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Ett starkt näringsliv, en liberal arbetsmarknad.

Företag lägger grunden för vår välfärd. För att Malmös företag ska kunna växa och skapa
nya jobb och därmed mer välfärd behövs mindre byråkrati och bättre tillgång till utbildad
arbetskraft. Så ser det inte ut i Malmö idag. Vi har landets högsta arbetslöshet. I företagsrankingar hamnar vi i bottenskiktet. Inflyttningen av utbildad arbetskraft är låg. Detta är
helt oacceptabelt.
23. Förtur till bostad för nyinflyttade med arbete
Skattekraften i Malmö måste öka. Fler med inkomst behöver bosätta sig här. Liberalerna
föreslår därför att Malmö stad inför näringslivsförtur vid nyinflyttning till staden. Detta
innebär att bostadssökande från andra kommuner får förtur till lägenheter genom Boplats
Syd, i förhållande till andra som vill flytta till Malmö, om de har ett arbete som bedöms
som varaktigt.
24. Fler enkla jobb i Malmö
Sverige har lägst andel enkla jobb i Europa. Detta är ett problem då en stor andel av Malmös befolkning inte har en akademisk bakgrund. Liberalerna föreslår därför att Malmö
kommun i samarbete med arbetsmarknadens parter ska införa och stödja framväxten av
enkla jobb. Detta är en helt nödvändig åtgärd om vi vill minska det stora utanförskap som
finns idag och som riskerar att bli än värre i framtiden. Fler jobb som inte kräver någon
eller endast en grundläggande utbildning måste skapas.
25. Reformerat försörjningsstöd
Arbete är alltid bättre än bidrag. Idag finns det många försörjningsstödstagare som riskerar
att få försämrad ekonomi om de börjar arbeta. Detta då arbetet skulle ge en lägre månadsinkomst än vad försörjningsstödet gör. Liberalerna vill att Malmö stad ser över hur bidragssystemet under en period ska kunna täcka för de bidragstagare som erbjuds ett arbete där
lönen är lägre än försörjningsstödet. Vi vill även uppmuntra fler försörjningstödstagare att
starta företag. Vi vill därför se ett system där bidragstagare får möjlighet att behålla sitt försörjningsstöd under en period de startade upp sitt företag.
26. Inför motprestation för ekonomisk hjälp
Vi har för många Malmöbor som står utan ett arbete att gå till varje vardagsmorgon. Att så
många arbetsföra Malmöbor står utanför arbetsmarknaden är inte bara ett enormt resursslöseri för samhället utan vittnar även om en stor mängd personliga tragedier. Därför vill
Liberalerna införa ett system med krav på motprestation för försörjningsstöd. Det är bra
både för den enskilda bidragstagaren och för Malmö.
27. Återinför kommunalråd med ansvar för integration
Idag finns det ingen i kommunen som har huvudansvaret för integrationen i Malmö. Det
är lätt att alla ansvar, blir ingens ansvar. Därför tycker vi att Malmö stad behöver återinföra
ett kommunalråd med ansvar för integration.
28. Företag som gör rätt för sig ska lyftas
Malmöbor som konsumenter vill stödja företag som gör rätt för sig, därför ska Malmö stad
införa ett certifieringssystem för publika affärsverksamheter. Företag som sköter skatter,
betalar avtalsenliga löner och som sköter sig ska premieras. Exakt utformning av certifieringssystemet ska utredas.
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”Liberalerna anser att vi i
behöver få fler i jobb och vi
behöver fler jobb.
Matchningen på arbetsmarknaden behöver bli bättre och
Malmö Stad måste bli en bättre arbetsgivare.”
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29. Kommunen ska inte konkurrera med privata företag
Vi har ett stort problem med osund konkurrens från kommunal verksamhet i Malmö. Vart
femte småföretag upplever konkurrens från det offentliga. Åtta av tio företag med offentliga konkurrenter tycker att kommunens närvaro på marknaden är direkt problematisk.
För oss Liberaler är det självklart att näringslivet ska vara fritt. Konkurrens ska vara mellan
företagare, inte mellan företag och kommun.
30. Fler internationella förskolor och skolor i Malmö
Malmö är en internationell stad. Därför måste också skolorna vara det. Vi vill se fler grundskolor med IB-program och att framgångsrika skolor som Internationella Engelska Skolan
etableras i Malmö. Därmed kan vi tillgodose behovet av engelskspråkiga skolor till arbetskraften hos våra internationella företag och göra Malmö mer attraktivt.
31. Malmö ska bli Sveriges mest attraktiva arbetsgivare
Malmö stad ska bli Sveriges mest attraktiva offentliga arbetsgivare. Vägen dit går via bra
lön, bra förmåner för anställda och möjlighet till karriär. Personalpolitiken i Malmö ska
speglas av öppenhet och medbestämmande. Arbetsbelastningen behöver förbättras för
att sänka sjuktalen. Malmö stad ska reflektera staden i stort. Kommunen som arbetsgivare
måste bli bättre på att ta tillvara på mångfalden hos stadens invånare.
32. Bättre arbetsmiljö i skolan
Vi tycker att lärare ska vara lärare, inte administratörer. Därför ska vi anställa mer personal
på våra skolor som fokuserar just på att ta över administration som inte lärare ska behöva
göra. Samma sak gäller för förskolan. Arbetsmiljön måste förbättras.
33. Stärkt lönedifferentiering för lärare och rektorer.
Vi som liberaler tycker att de bästa lärarna och rektorerna också ska ha en riktigt hög lön.
Lönedifferentiering är bra. De lärare och rektorer som visar framfötterna och lyckas väl i
sitt pedagogiska arbete ska se belönas för detta i lönekuvertet.
34. Tjänstledighet för att starta företag
Malmö stad bör stimulera och stärka möjligheten för anställda att kunna ta ett års tjänstledighet om man väljer att starta eget företag.
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Ett grönt Malmö

Malmö ska vara en grön stad som växer hållbart. För att detta ska lyckas måste fokus ligga
på transporter, stadsplanering och grönområden. Vi vill se en långsiktig och hållbar samhällsplanering. I Malmö ska det vara lätt att göra rätt. Bara så kan vi minska miljöförstörningar och negativ klimatpåverkan.
35. Skydda Malmös grönytor
Vi måste bli bättre på att skydda de grönytor som finns i Malmö. Om grönytor tas i anspråk för byggnation eller annan exploatering ska motsvarande andel grönytor frigöras och
anläggas på annan plats. Tydliga mål är viktiga och därför ska Malmö stad plantera 10 000
nya träd årligen i kommunen.
36. Snabb, säker och grön kollektivtrafik
Malmös framtida kollektivtrafik ska vara snabb, säker och grön. Vi vill se en elektrifiering
av kollektivtrafiken och en tunnelbana i de mest centrala delarna av staden. Detta som en
förlängning av metroförbindelsen till Köpenhamn.
37. Cykelstaden Malmö
Liberalerna vill göra Malmö till en ännu bättre cykelstad året runt. För att nå dit krävs dock
bättre förutsättningar för cyklister i staden. Därför ska modern cykelparkering, cykelvägar
och gatubelysning prioriteras. För att förbättra trafiksäkerheten vill vi även ha mer information och utbildning till cyklister om vilka regler som gäller i trafiken. Vi ser att skolan har ett
stort ansvar i att utbilda i trafikvett för cyklister.
38. Säkra Malmös stränder
Stigande havsnivåer och hårdare väderlek hotar Malmös stränder. Görs inget kommer havet att äta upp stora delar av kuststräckan. Strandfodring är en möjlig lösning. Malmö Stad
bör skyndsamt tillsätta resurser som säkrar kuststräckan.
39. Skydda Malmö mot översvämningar
Förändringar i vårt klimat har fört med sig en hårdare väderlek. I Malmö ser vi konsekvenserna bland annat genom de skyfall som orsakat omfattande översvämningar. Flera
stadsdelar är hotade och stora värden står på spel. Nu måste vi säkra Malmö mot översvämningar.
40. Bort med gifter & farlig plast från kommunal verksamhet
Malmö Stads förvaltningar ska få i uppdrag att se över hur gammal, farlig, plast kan fasas ut
från kommunens verksamheter. Detta kan, exempelvis, vara att få bort all plast med ftalater och PVC-plast.
41. Mikroplaster
Vi vill låta inventera förekomsten av mikroplaster och undersöka möjligheterna till att reducera mängden mikroplaster som släpps ut i havet. Målet är att helt få bort mikroplasterna
från kommunens vattenrening.
42. Företag ska ta större ansvar för sin egen återvinning
Malmö som stad har kommit långt när det gäller återvinning från konsumenter. Men nästa
steg behöver tas på nationell nivå. Därför vill vi att textil- och tillverkningsindustrier ska ta
ett större ansvar för återvinning av egna produkter.
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”Liberalerna tror på människans förmåga att lösa problem.
Teknikutveckling och marknadsekonomi hittar lösningar
på dagens miljö- och klimatproblem. Grön tillväxt och
hållbar utveckling är vägen
framåt.”
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43. Återwin-win
Det behövs ett omtag kring Malmös återvinningsstationer. Vi vill sätta igång en kartläggning av stadens återvinning för att se vilka förbättringsmöjligheter som finns. Målet är att
öka andelen som återvinns.
44. Infrastruktursatsningar
Ska Malmö kunna växa hållbart måste vi ha en fungerande infrastruktur. Det ska vara lätt
att ta sig runt i staden. Oavsett trafikslag. Vi vill se en fossilfri fordonsflotta inom kollektivtrafiken, utbyggd laduinfrastruktur för elbilar och fler och tryggare gång- och cykelstråk.
45. Rent och snyggt
Vi har ett växande problem med skräp i vårt samhälle. Användningen av engångsartiklar
ökar. Så gör även mängden skräp. Vi ser detta i vårt hav, på våra stränder och i våra grönområden i Malmö. Vi vill sätta igång olika städprojekt i staden med syfte att få bort skräpet.
Detta gäller både i stadsmiljö och längs med kuststräckan. Det är främst här vi ser konsekvenserna av att skräp inte hamnar på återvinningsstationer utan släpps ut i naturen.
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Ett Malmö för alla. Oavsett ålder.

Du ska ha frihet att forma ditt eget liv. Oavsett var i livet du befinner dig.
46. Avgiftsfri kollektivtrafik till alla 75+
Att kunna röra sig fritt i staden uppmuntrar till möten och ett friare liv för Malmös årsrika.
Vi vill införa gratis kollektivtrafik till alla som är 75+.
47. Inför en seniorjour och äldreombudsman
Det ska vara enkelt att få tag på information och att få hjälp, råd och stöd. Det ska vara
självklart vart i kommunen man ska vända sig för rådgivning och hjälp.
48. Inför en uppsökandeverksamhet för att motverka ofrivillig ensamhet
I Malmö lever alltför många äldre i ofrivillig ensamhet. Vi vill därför öka samarbetet mellan
Malmö stad och ideella föreningar, till exempel genom uppsökandeverksamhet. Detta för
att motverkara ensamhet och isolering.
49. Gymkort för äldre
Vi gillar förebyggande äldrevård. Därför tycker vi att Malmö stad behöver prioritera satsningar som tydligt visar att hälsa och välbefinnande är bra även för årsrika. Vidare vill vi att
gymkort för äldre ska vara avdragsgillt på deklarationen.
50. Inför äldreomsorgspeng
Årsrika med rätt till omsorg ska få en omsorgspeng, där man själv får bestämma vilken typ
av insats man önskar.
51. Låt den äldre välja boende
Vi vet att kärt barn har många namn, detta gäller inte minst boenden för äldre. Trygghetsboende, seniorboende och särskilt boende är de vanligaste boendetyper som används. Vi
vill säkerställa att all framtida planering och alla markanvisningar ska inkludera boendetyper
som möter Malmös årsrikas behov och efterfrågan. Oavsett namn.
52. Trygghetslarm även utomhus
Dagens trygghetslarm ger inte frihet. Detta då de enbart fungerar när du är hemma. Konsekvensen blir att många äldre slutar att gå ut eftersom tryggheten är begränsad till bostaden. Liberalerna föreslår därför att Malmö kommun ska införa mobila trygghetslarm till
alla brukare i kommunen.
53. Kulturkort
Vi vill göra kultur mer tillgängligt. Ett kulturkort för årsrika är ett viktigt steg i rätt riktning.
Vi vill utreda hur detta ska införas och vilka vilka institutioner som ska ingå. Men det ska
vara ett rabatterat kort till kulturupplevelser för Malmös årsrika.
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”Att stärka årsrikas självständighet är en viktig uppgift i
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”För oss Liberaler är en reformerad bostadsmarknad
nyckeln till ett framgångsrikt
Malmö. Vi vill se fler attraktiva
bostäder, marknadshyror och
ökad tillgänglighet. Självbestämmande en nyckelfråga.”
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Boende & Tillgänglighet

Malmö har potential att vara en tillväxtmotor i Skåne. Då krävs dock att vi har attraktiva bostäder så att inte bara företag, utan även människor väljer att flytta hit. Vi vill se fler attraktiva bostadsområden, en förändrad hyressättning och variation i stadsbilden. Tillgängligheten i staden
måste öka. Alla ska kunna ta del av Malmö och stadens utbud.
54. Sälj av delar av MKBs bestånd.
Liberalerna är kritiska till att MKB står för nästan en tredjedel av hyresfastighetsmarknaden i
Malmö. Vi vill minska det beståndet med cirka fem procent. Vi är mycket positiva till den investeringslösning som är gjord gällande Culture Casbah i Rosengård och ser positivt på att använda
liknande finansieringsmodeller även i framtiden.
55. Bygg Malmö på höjden
I Malmö bygger vi även nya områden, inte minst i Nyhamnen, som har potential att bli ett Västra Hamnen 2.0. Om det är någonstans vi ska bygga på höjden så är det här. Vi har nu en fantastisk möjlighet att utveckla området till ett spännande område som attraherar nya Malmöbor och
besökare. Vi behöver därför fortsätta att bygga utmanande och intressant, samtidigt som den
arkitektoniska särprägeln i Malmös olika befintliga områden värnas.
56. Bygg enfamiljshus för Malmöborna
En spännande blandning av gröna stadsmiljöer och upplåtelseformer skapar kreativitet, trivsel
och möten mellan såväl boende och besökande som mellan kulturer och åldrar. I denna blandning måste det även ingå en utbyggnad av småhus med egen trädgård. Du ska inte behöva flytta
till en grannkommun för att tillåtas bo i eget hus.
57. Slopa kravet på bygglov för solpaneler
Malmö stad ska ta bort kravet på bygglov om man som privatperson vill installera solpaneler på
sitt eget hus. Så bidrar vi till en grön energiväxling.
58. Förtur i MKB samt hos privata fastighetsägare för
hemlösa barnfamiljer
Barnhemlöshet måste prioriteras högre. Det är inte anständigt ett civilt samhälle att barn står
utan en fast bostad. Därför föreslår vi att Malmö stad tar ett helhetsgrepp och ger förtur för
hemlösa barnfamiljer till MKB och privata fastighetsägare som Malmö stad har samarbete med.
Vi tycker det är rimligt att en centralt placerad lägenhet har högre hyra än en lägenhet längre bort
från centrum. En mer flexibel hyressättning skapar en större mångfald i utbudet. Samtidigt blir
det mer lönsamt att bygga hyresrätter, vilket Malmö har ett stort behov av. Vi vill därför införa
marknadshyror på nyproducerade lägenheter.
59. Marknadshyror
Vi tycker det är rimligt att en centralt placerad lägenhet har högre hyra än en lägenhet längre bort
från centrum. En mer flexibel hyressättning skapar en större mångfald i utbudet. Samtidigt blir
det mer lönsamt att bygga hyresrätter, vilket Malmö har ett stort behov av. Vi vill därför införa
marknadshyror. Vi vill därför införa marknadshyror på nyproducerade lägenheter.
60. Inför ett Framtidsråd för stadsutveckling
Malmö är en stad som växer. Det är viktigt att staden växer på ett sätt som Malmöborna kan
känna stolthet över inför kommande generationer. Vi vill därför inrätta ett framtidsråd vars uppgift är att säkerställa att arkitekturen i betydande nybyggnation håller en hög standard och förskönar stadsbilden. Kortsiktigt politiskt frieri och en extern press på att snabbt producera stora
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mängder bostäder får inte resultera i undermålig arkitektur som vår stad behöver dras med i lång
tid framöver. Vi ska på ett väl genomtänkt sätt bygga staden smart, snyggt och ordentligt.
61. Ett hållbart mottagande
Malmö som stad har tagit ett stort ansvar för flyktingmottagande och, främst genom, EBO-lagen. Detta har satt press på socialtjänst och andra myndigheter inom staden. Och en bättre
fördelning på nationell nivå måste komma till omedelbart, därför behöver EBO-lagen reformeras. Och i avvaktan på denna reformering anser vi att alla som bosätter genom ABO-lagen
ska avskrivas gentemot EBO-lagen. Främst för att staden ska lyckas med integrationen av nya
Malmöbor som har flyttat hit de senaste åren.
62. Likabehandling av olika boendeformer på tomträtt
När tomträttstiden går ut innebär det att avgäldens storlek förändras och ofta innebär det en
oväntad kraftig höjning. Det påverkar privatekonomin och kan kräva lång planering för att
undvika obehagliga överraskning och säkerställa likabehandling av boendeformer på tomträtt.
Systemet som skulle hjälpa Malmöbor att få råd att bo i hus och bostadsrättslägenheter riskerar
att bli en skuldfälla för många. Tomträtten har därmed blivit en otrygg och oförutsägbar upplåtelseform.
63. Bevara Malmös mångfald
Det är viktigt att bevara den karaktäristiska särprägel som finns i Malmös olika stadsdelar. Bebyggelsen kan inte se likadan ut eller vara tät överallt. Mångfald slår enfald även på detta område.
Nybyggnationen behöver ta hänsyn till den kringliggande bebyggelsen och inte slå undan benen
för denna. Detta gäller såväl Bunkeflostrands gröna områden, Limhamns småstadscharm, innerstadens livfulla områden, som Husies familjära områden.
64. Tillsätt en samordnare för tillgänglighetsfrågor
Tillgängligheten i Malmö måste öka. Det är inte acceptabelt att personer med funktionsnedsättning inte kan ta del av staden på samma sätt som andra. För att kunna arbeta mot full tillgänglighet för alla Malmöbor, oavsett funktionskapacitet, räcker det inte med nuvarande arbetsform.
Tillgänglighetsfrågorna måste samordnas fullt ut genom en samordnare.
65. Mötesplats för Malmöbor med funktionsnedsättning
Ta bort de byråkratiska hinder som gör att Malmöbor med funktionsnedsättning inte kan använda mötesplatsen Paraplyet som det var tänkt.
66. Ge brukare i gruppboenden rätt till ledsagare
Det påverkar den individuella friheten när man tar ifrån brukaren rätten till ledsagare om de
flyttar in till ett gruppboende. Ledsagare är avgörande för att upprätthålla den individuella möjligheten att röra sig ute och gå på aktiviteter. Därför vill vi ge brukare i gruppboenden rätt till
ledsagare.
67. Låt brukarna att vara med och bestämma vem som ska anställas i kommunala boenden
Vi tycker medbestämmande är viktigt. Än viktigare är det i gruppboenden som är hem för
många med funktionsnedsättning. Därför tycker vi det är en självklarhet att de boende ska ha
möjlighet att vara med och bestämma vem som ska anställas.
68. Fördubbla ersättningen inom daglig verksamhet
Habiliteringsersättningen är för låg i Malmö stad. Vi ligger lägst i hela Skåne. Detta måste förändras. Därför föreslår vi en dubbling i ersättningen.
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”Liberalerna vill se ett ökat
fokus på bildning och kvalitet
inom Malmös kultur- och föreningsliv.”
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Kulturens Malmö

Tankens och ordets frihet är grunden i liberal kulturpolitik. Vår uppgift är inte att styra
kulturen, utan att förbättra förutsättningarna för det konstnärliga skapandet och för den
enskildes bildning. Idrotts- och fritidsverksamheten i Malmö är viktiga samlingspunkter
där Malmöbor möts över traditionella sociala gränser. Det vill vi främja. Vi vill se en fri och
självständig rörelse som fostrar människor i demokratiska värderingar.
69. Ökade resurser till Malmös bibliotek
Biblioteken i Malmö spelar en central roll i staden. Både för kunskapsinhämtning och som
kultur- och bildningscentra. För oss Liberaler är det av yttersta vikt att alla stadens bibliotek; stadsbibliotek och områdesbibliotek såväl som skolbibliotek, får ökade resurser att
fortsätta med sitt viktiga uppdrag. Inte minst bör bibliotekens demokratiskt uppdrag värnas och stärkas.
70. Ordning och reda
För oss är det självklart att personal såväl som besökare ska känna sig trygga när man
besöker någon kommunal anläggning. Detta oavsett om det är Hylliebadet eller Stadsbiblioteket. Tyvärr så förekommer hot och våld på våra gemensamma anläggningar. Så kan vi
inte ha det. Därför vill vi att det på alla ställen där medlemskort krävs, även ska finnas en
uppförandekod. Denna måste godkännas och följas. Görs inte detta blir konsekvensen att
man stängs av från anläggningen.
71. Stärk Moomsteatern
Moomsteatern spelar en viktig roll för Malmös teaterscen. Vi ser det därför som självklart
att stadens stöd ökar så att de kan utveckla sin organisation. Moomsteatern lyfter bort
funktionshindret och skapar fantastiska teateruppsättningar som påverkar och folkbildar på
ett mycket viktigt sätt. Därför ska verksamheten stärkas och utvecklas.
72. Ett nytt konstmuseum
Malmös har en enorm konstskatt. Tyvärr kommer endast en liten del av den Malmöborna
till del. Staden behöver bygga ett nytt museum för den äldre och klassiska konsten. Att
placera ett sådant konstmuseum i, exempelvis, Rosengård skulle skapa spänning och kontraster.
73. Rusta upp våra befintliga museer
Vi har fina museer som är välbesökta. Men de behöver rustas upp och göras mer attraktiva.
Liberalerna kommer prioritera en upprustning av våra befintliga museum under mandatperioden.
74. Alla barns rätt till kultur och fritid
Kultur är till för alla. Detta gäller inte minst våra yngsta medborgare. Liberalerna vill satsa
särskilt på barn- och ungdomskulturen. Alla barn, oavsett ekonomiska förutsättningar, ska
få ta del av Malmös kulturutbud. Vi vill införa en barnkulturcheck som ska möjliggöra alla
barns rätt till kultur och fritid.
75. Nu ska stadionområdet lyftas
Vi ser en enorm potential med Stadionområdet. Dess framtid ska fyllas med idrott, utbildning, evenemang och hälsa. Med sitt innehåll och centrala läge i staden en unik möjlighet
att utvecklas som Malmös främsta område. Men det krävs en tydlig vision och en helhetsplan. Vi understryker behovet av att finansieringen av Stadionområdet är klar innan byggnationen sätts igång.
Kommunalt handlingsprogram

Ett Malmö som håller ihop

76. Fler integrationscentrum i Malmö
På Framtidens Hus i Lindängen är ett lyckat exempel på mötesplats där ett stort antal aktörer samlas med syftet att stärka de boende och öka integrationen i området. Vi vill även
inkludera näringslivet i denna satsning. Detta är en mycket omtyckt och framgångsrik verksamhet. Lyckade insatser som denna bör vidareutvecklas och spridas i hela staden. Liberalerna vill därför utveckla verksamheten så den sprids till fler stadsområden i Malmö.
77. Tydliga demokratikrav på föreningar
Malmös föreningsliv gör ett fantastiskt arbete. På sina ställen brister dock de demokratiska
värderingarna. Det kan vi aldrig acceptera. Vi måste vara tydliga i våra krav på föreningarna
som finns i Malmö. Alla föreningar som får kommunalt stöd ska leva upp till demokratikraven.
78. Utveckla stödet till dem som vill flytta till sina hemländer
Ett centrum för frivilligt återvändande ska placeras i Malmö. Detta kan i ett senare läge
växlas upp till ett regionalt och/eller nationellt centrum.
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Det jämställda och jämlika Malmö

Liberalerna Malmö strävar efter ett samhälle där varje person har likvärdiga chanser att
forma sitt liv som man själv vill. Den liberalfeministiska politiken vågar göra upp med traditioner som låser in kvinnor i könsroller.
79. Staden som jämställd och jämlik
Att kvinnor, mer än män, upplever det offentliga rummet otryggt i högre utsträckning
ligger ofta i fokus i stadsplaneringsdebatten. Det är bra, men blicken måste höjas från
enbart gångtunnlar och belysning. Det jämställda offentliga rummet ska inte bara handla
om trygghet från övergrepp. Många offentliga platser som utegym, parker, torg, gatustråk,
gångtunnlar, spontanidrottsplatser nyttjas i mindre utsträckning av flickor och kvinnor.
Kunskapen om detta måste bli bättre och leda till åtgärder, både generellt och lokalt.
80. Nolltolerans mot sexuella trakasserier i skolan
Enligt en rapport från polisen från 2016 är skolan den plats med högst risk för unga att
utsättas för sexuella trakasserier. Detta är fullständigt oacceptabelt och här måste vi göra
tydliga satsningar så att det inte förekommer. Alla sexuella trakasserier och övergrepp måste tas på allvar och hanteras omedelbart.
81. Alla barn ska få delta i aktiviteter
Många barn med funktionshinder vittnar om en begränsad möjlighet att delta i olika fritidsaktiviteter. Det kan bero på att det inte finns lämpliga aktiviteter, att det saknas assistans
eller transporter i form av färdtjänst. Det är viktigt att föreningar inkluderar och välkomnar
personer med funktionsnedsättning in i idrottens värld. Därför ska alla föreningar som
erhåller bidrag ha en skriftlig handlingsplan för att arbeta med ojämställdhet och likabehandling.
82. Underlätta nyanlända kvinnors etablering på arbetsmarknaden
Nyanlända kvinnor som har behov av insatser för att underlätta etableringen på arbetsmarknaden bör få ta del av dessa så tidigt som möjligt efter att de kommit till Sverige.
Därför är det angeläget att Malmö stad tillsammans med arbetsförmedlingen blir bättre på
uppsökarverksamheten för att fler kvinnor ska skriva in sig hos förmedlingen och därmed
kunna påbörja sin etableringsplan.
83. Mötesplatser för alla
Kulturförvaltningens prioriterade målgrupper är unga. Samtidigt har det visat att unga
tjejer är svårast att nå. Där är det viktigaste att göra utbudet tillgängligt och attraktivt för så
många som möjligt. Aktiviteter som genomförs på inom ramen av alla kommunala verksamheter måste bli nå en bättre fördelning mellan unga tjejer och killar.
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