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Liberalerna Malmö
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Möjligheternas Malmö
Efter snart en mandatperiod med Liberalerna i Malmös styre är staden mer liberal än någonsin. Under vår tid i styret har också den negativa ekonomiska trenden brutits. Fler har kommit i arbete och
staden fortsätter att växa.
Men vi vill göra mer. Malmö ska bli möjligheternas stad för alla Malmöbor.
Skolan har alltid högsta prioritet. En bra utbildning öppnar dörrar i livet som annars förblir stängda.
Skolresultaten och kunskapsnivåerna har nu tack vare vår politik höjts rejält.
Klassresan börjar i klassrummet – en god utbildning är starten på den bästa klassresan.
Vägen in i samhället heter språk och fungerande integration. Det har Liberalerna drivit sedan 2002,
när vi föreslog språkkrav för medborgarskap.
Malmö ska visa vägen mot klimatneutralitet. Aldrig tidigare har så mycket satsats på klimatarbetet som
nu.
Så länge vi är med och styr Malmö ska staden bli lite friare för var dag som går. Fritt från barn som
inte klarar skolan. Fritt från skadliga klimatutsläpp. Fritt från bidragsfusk och människor som saknar
ett jobb att gå till. Ett företagsvänligare Malmö är porten mot Europa med snabba förbindelser – i
framtiden även i form av en tunnelbana till Köpenhamn som gör det smidigt och enkelt att bo och
arbeta på olika sidor av sundet. Ett tryggare Malmö fritt från antisemitism, hat och våldsbrott. Ett
mångfaldens Malmö där vi tar tillvara de outnyttjade resurser som Malmös befolkning med rötter i
hela världen utgör.

Ett liberalt Malmö är möjligheternas stad.
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Det liberala Malmö
I snart en mandatperiod har Liberalerna varit med och styrt staden. Det har gjort skillnad. Förskolan har fått ett tydligt språkfokus och personal vars språkkunskaper brister utbildas nu i svenska. Fler
familjecentraler med öppna förskolor har öppnats.
Skolan har ett tydligt fokus på kunskap. Betygssnitten och behörighet till gymnasiet har aldrig varit så
högt som nu. Det råder stora förväntningar på alla elever – oavsett bakgrund. Lovskolan är utökad.
Elevhälsan, sex- och samlevnadsundervisning och arbetet för att bryta hedersnormer får mer resurser.
Vi har ett tam som arbetar aktivt mot antisemitism.
Företagare möts av snabbare och mer serviceinriktade kommunala myndigheter. Näringslivsrådet från
2015 har vi stöpt om och aktiverat.
Kommunala ordningsvakter patrullerar i staden och fler kameror finns på brottsutsatta platser. Hemlösheten är halverad och antalet skjutningar färre.
Kraven på aktivitet för att få försörjningsstöd är högre och färre tar emot bistånd. Bidragsstödet är
jämställt och fördelas lika mellan vårdnadshavarna. Fler har fått jobb. Vi utbildar och matchar arbetssökande mot bristyrken.
Demokratikravet på föreningar har skärpts och historiskt stora insatser mot antisemitism och hatbrott
är sjösatta. Insatserna för att få in flickor i fritidsverksamheter har ökat.
Det finns en äldreombudsman och flera tillgänglighetssamordnare. En teaterakademi för malmöbor
med funktionsvariationer har öppnats i samarbete med Moomsteatern. Handläggningstiderna inom
LSS och personlig assistans är halverade. Ersättningen för habilitering är dubbelt så hög.

Planeringen av Öresundsmetron är påbörjad.
Malmö byggs högre, grönare och mer hållbart.
Malmö har blivit lite tryggare, friare och vackrare.
Vi är stolta, men långtifrån nöjda.
Vi vill mer.
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Klassresan börjar i förskolan
Skolan är en helhet – från förskola upp till gymnasiet. Språkfokus
och hög pedagogisk kvalitet i förskolan lägger grunden för elevens
fortsatta utveckling.
Malmö har tidigare haft grundskolor som kännetecknats av bristande kvalitet och låg behörighet till gymnasiet. Detta är nu brutet.
Behörigheten till gymnasiet har aldrig varit bättre och har stigit från
75 till 84 procent sedan 2018. I både förskolan och grundskolan
har barn- och elevpengen stigit och ligger nu vid riksgenomsnittet.
All undervisning präglas av höga förväntningar. Elevernas kunskaper – inte deras bakgrund – är i fokus. Det fria skolvalet, som har
utvidgats under mandatperioden, öppnar upp möjligheten att söka
skola i hela staden och skapar mer blandade elevunderlag. Särskilda
satsningar på skolor i socio-ekonomiskt utsatta områden ska fortsatt
vara prioriterade, för att skapa en likvärdig skola för alla elever.

Vi vill mer.

Detta har vi gjort
►Behörigheten till gymnasiet har
ökat från 75 till 84 procent
►Meritvärdena hos niorna har stigit från
i genomsnitt 219 till 226
►Elevpengen har stigit med 7 procent
►Högstadieeleverna genomför
hågkomstresor till Auschwitz
►Det finns ett samordnarteam mot antisemitism i skolan
►Skolorna arbetar med fokus på att bryta
hedersnormer
►Vi har utvidgat lovskolan till att gälla hela
högstadiet och fler lov
än sommarlovet
►Hemmasittarteam och särskilda undervisningsgrupper för att minska frånvaron
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Liberala förslag:
1. Familjecentraler och öppna förskolor

Det skapar relationer med familjer och förebygger utanförskap. Tack vare familjecentralerna kan
vi också fånga upp barn som inte är inskrivna i en
förskola.

2. Fler förste förskollärare

7. Möt eleven där den är

Alla elever ska ha möjlighet att utvecklas och
utmanas utifrån deras individuella nivå och förutsättningar. På gruppnivå bör nivågruppering
möjliggöras. Det strukturerade arbete med särbegåvade elever ska utvecklas.

Fler förstelärare till socioekonomiskt svagare
områden och förstärkt bemanning i utsatta förskoleområden.

8. Datorkörkort

3. Fler barnskötare

9. Utvecklad digitalisering

Öka förskolepersonalens kompetens med utökade satsningar på gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och YH-utbildning.

4. Bättre uteytor och lokaler

De högt ställda kraven på ytor utomhus hindrar
många mindre förskolor och grundskolor att
etablera sig. Liberalerna vill ha flexiblare krav för
uteytor och ett nära samarbete mellan förvaltningarna kring lokaler och kostnader.

5. Språkkunskaper i centrum

Regelbundna mätningar av språkkunskaperna i
svenska ska göras under hela skoltiden.

6. Inför pilot med grundskolepedagoger

Liberalerna vill att Malmö får genomföra en pilot
med grundskolepedagoger. En grundskolepedagog ska kunna arbeta och samtidigt läsa in en lärarexamen. Det breddar också rekryteringsbasen.

Ett datorkörkort införs i årskurs fyra och förbättrar elevernas digitala lärande.

Fördelarna med digitala verktyg har blivit uppenbara under pandemin och gett lärdomar som
ska vidareutvecklas. Undervisning på distans kan
dock aldrig ersätta den fysiska undervisningen.

10. Mer mångfald och mindre segregation

Valfrihet är viktigt. Information om hur man
söker skola ska bli bättre. Centralt placerade
högstadieskolor ger mer blandat elevunderlag och
kommunen ska arbeta för att få fler spets- och
profilskolor. Friskolor ökar mångfalden, men det
är en fördel om friskolorna tillsluter sig det kommunala skolsöksystemet.

11. Tre terminer på försök

Malmös ansökan hos regeringen att på vissa skolor införa treterminssystem avslogs. Vi ska fortsätta att lyfta frågan och undersöka möjligheterna att
dela upp läsåret i syfte att minska kunskapstappet
hos eleverna.
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12. Pris till bästa skola

Bra, kreativt eller på annat sätt föredömligt arbete
på skolorna ska lyftas fram och uppmärksammas
med ett årligt pris.

13. Försök med tvålärarsystem

Större fokus ska läggas på lärarnas arbetsvillkor
och ett tvålärarsystem ska införas på fler skolor.
Detta för att minska lärarnas arbetsbörda och
ge mer tid till att planera extra anpassningar och
särskilt stöd.

14. Tak på undervisningstid

Lärarnas undervisningstid har ökat konstant och
minskar utrymmet för planering, rättning, att
hjälpa svaga elever, med mera. Ett tak på undervisningstiden bör ses över för att förbättra lärarnas arbetsmiljö och göra Malmö stad till en mer
attraktiv arbetsgivare.

15. Förväntansdokument

Ordning, trygghet och studiero är avgörande för
bra studieresultat. Ett förväntansdokument mellan elever, vårdnadshavare och skolan blir ett
värdefullt underlag för relationen och kommunikationen mellan skola och vårdnadshavare.

16. Nolltolerans mot mobbing

I Malmös skolor ska det råda nolltolerans mot
mobbing och kränkande behandling. Åtgärder
ska vidtas mot den som mobbar eller kränker.

17. Fördjupat värdegrundsarbete

Diskriminering och intolerans ska inte förekomma på Malmös skolor. Arbetet med skolornas

värdegrund och mot alla former av rasism, antisemitism, hedersförtryck och diskriminering ska
prioriteras.

18. Ledarskap och coachning

Lärare och skolledare ska erbjudas vidareutbildning i ledarskap, coachning och ökat erfarenhetsutbyte.

19. Lovskola och utvidgad läxhjälp

Tack vare Liberalerna har lovskolorna utökats.
Vi vill utvidga läxhjälpen och ge den direkt anslutning till skoldagen. Vi ser gärna att ideella organisationer anlitas till att utföra den.

20. Bättre fördelning av nyanlända elever

Andelen nyanlända elever skiljer mycket mellan
Malmös skolor. Det påverkar skolornas förutsättningar avsevärt. För att få till en jämnare fördelning vill vi att fler skolor ska få höjd beredskap
och kompetensutveckling för att kunna ta emot
nyanlända.

21. Elevhälsan i centrum

Tidiga insatser vid psykisk ohälsa är viktigt. Elevhälsan ska få resurser att utvecklas och bättre
kunna tillgodose barn och ungas psykiska och
fysiska behov.

22. Barn med särskilda behov

Vårdnadshavare till barn med neuropsykiatriska
funktionshinder (NPF) känner ofta att de hamnar
mellan stolarna. Tidiga insatser med stärkt centralt elevhälsoteam men också behovsanpassad
skolgång, tillgång till elevassistenter och under-

7
visning i mindre grupper ledd av speciallärare
behöver förstärkas.

23. God och energirik skolmat

Elevernas och förskolebarnens delaktighet i att
utveckla skolmaten ska fortsätta för att uppnå
målet om välsmakande, hållbar och näringsriktig
mat. Vi vill att matpolicyn även inkluderar närodlat och säsongsbetonat.

24. Utvecklat aktivitetsansvar

Verksamhet som får unga att återgå i studier eller
arbete är helt avgörande för att vi ska minska
utanförskapet. Det kommunala aktivitetsansvaret,
KAA, är ett viktigt verktyg för detta som vi vill
utveckla vidare.

25. Profilerade grundskolor och gymnasieskolor
Högre profilering ökar attraktiviteten för enskilda
grundskolor och gymnasieskolor och för Malmö
som helhet.

26. Vässa vuxenutbildningen och SFI

Komvux och SFI ger vuxna möjlighet att utvecklas, minskar utanförskapet och tillför kompetens
till arbetsmarknaden. En tydlig trappa med kontrollstationer skulle säkra bättre kunskapsutveckling och anpassa utbildningen till individen.
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Alla som kan ska arbeta
Alla har rätt till en grundläggande trygghet. Samhällets skyddsnät
ska finnas där för dig, när du behöver det, men alla som kan arbeta ska arbeta. En tredjedel av alla jobb i Skåne finns i Malmö och
hälften av alla nya skånska arbeten skapas här i staden. Trots detta
är arbetslösheten och andelen av befolkningen med ekonomiskt
bistånd högre i Malmö än i andra storstäder. Det ska vi ändra på.

Vi vill mer.

Visste du att
►Andelen högutbildade invånare i
Malmö är högre än i de flesta andra
kommuner?
►Ungefär hälften av stadens invånare
är i arbetsför ålder 25-64 år?
►En tredjedel av alla jobb i Skåne
finns i Malmö?

Detta har vi gjort
►Förbättrad vuxenutbildning med
fokus mot bristyrken
►Jämställt försörjningsstöd
►Minskade kostnader för ekonomisk
bistånd och hemlöshet
►Skolpengen har stärkts
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Liberala förslag:
27. Arbete ska löna sig

Det ska alltid löna sig att gå från bidrag till jobb.
Det måste finnas tydliga och starka incitament att
jobba istället för att gå på bidrag. Liberalerna vill
strama åt försörjningsstödet så att det ligger i nivå
med resten av landet. Strikt kontroll ska finnas
vid utbetalning av bidrag och fusk motverkas.
Därför vill vi fortsatt satsa på arbetsmarknadsanställningar.

28. Försörjningsstöd ska ha motkrav

Den som erhåller försörjningsstöd ska åläggas
arbetsskapande aktiviteter och erbjudas rätt kompetensutbildning.

29. Hjälp för beroende

Den som har ett beroende är sjuk och ska ges
vård och stöd. Vi vill se över stödbehandlingsutbud och andra stöd för hjälp till ett självständigt
och normalt fungerande liv.

30. Rätt till tolk

I kontakten med myndigheter är det viktigt att
båda parter förstår varandra. Kompetensen hos
tolkarna som Malmö stad använder ska kvalitetssäkras.

31. Bostad först till fler

Bostad först är en framgångsrik metod som riktar
sig till personer i långvarig hemlöshet med en
sammansatt social problematik. Fler ska kunna
erbjudas denna lösning men även Malmö stad ska
utreda möjligheten att införa Barns Bostad Först.

32. Utöka jobbsprånget

Jobbsprånget öppnar för att nyanlända akademiker får praktik inom sitt fack. Det ger nyanlända
jobb och tillför kompetens till kommunen.

33. Samma förväntningar på utrikes födda
kvinnor som män

Utrikes födda kvinnor har samma rätt som andra
svenskar att få uppleva ekonomiskt oberoende.
Arbetsförmedlingen, socialtjänsten och Försäkringskassan ska få ett tydligt uppdrag att ge nyanlända kvinnor samma möjligheter och hjälp som
nyanlända män.

34. Kvalitetssäkra överförmyndaren

Överförmyndarenheten i Malmö har ett stort
förbättringsarbete framför sig. Förbättringar i
arbetsmiljön ska prioriteras och gode män kvalitetssäkras.
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Fler företag får Malmö att blomstra
Malmö är den snabbast växande storstaden i landet. För att skapa
jobbtillfällen för den ökande befolkningen krävs det att Malmö lyckas
attrahera och behålla livskraftiga företag i staden och regionen. Under
mandatperioden har ett stort förbättringsarbete påbörjats och som
syftar till att skapa smidigare och personligare vägar in i kommunen.
Näringslivsrådet från 2015 har vi stöpt om och aktiverat.

Vi vill mer.

Visste du att
►Hälften av alla nya skånska jobb
skapas i Malmö?

Detta har vi gjort
►Sjösättning av en tillväxtkommission
►Ökad dialog med näringslivet genom
nytt näringslivsråd
►Reformerad myndighetsutövning mer serviceinriktad mot företag, föreningar och medborgare
►Stödpaket till coronautsatta företag
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Liberala förslag:
35. Satsning mot bristyrken

Vi satsar på våra yrkesutbildningar. Vi vill satsa
på en förstärkt studie och yrkesvägledning med
fokus på att få fler att välja en yrkesutbildning.

36. Utreda stödboenden

Vi vill utreda malmöbornas behov av stödboende
vid missbruksproblematik. Den som inte klarar
av ett eget boende har fortfarande behov av ett
hem.

37. Mer attraktivt och näringsanpassad
stadsplanering

För att skapa god välfärd behöver Malmö ett
blomstrande näringsliv. Vi vill prioritera näringslivets behov i stadsplaneringen. Staden ska arbeta
proaktivt för att få hit företag och tidigt inkludera
dem i stadsplaneringen. Företag som skapar nya
jobb i Malmö ska få rabatt på tomthyra och köp
av tomter.

38. Enklare för företag att verka i och
etablera sig i Malmö

Kommunens kontakt med näringslivet ska likna
en sälj- och marknadsavdelning. Vägen till etablering i Malmö ska vara tydlig, snabb och fullt
uppbackad av staden. Utvärdering och anpassade
lösningar ska vara en del av paketet. En digital
ingång, likt ”mina sidor”, ska samla dokumentation, och på flertalet språk tydliggöra tidslinjer,
processor och ansvariga för de olika ärendena
inom kommunen.

39. Extern detaljplanering

Efterfrågan på bostäder och arbetsplatser i Malmö är hög. För att möta efterfrågan ska staden,
där det är lämpligt och nödvändigt, använda sig av
externt upphandlad detaljplanering och detaljplanering som drivs av aktörer på byggmarknaden.

40. Näringslivssäkrade beslut

Ett övergripande näringslivsråd ska fungera som
en remissinstans för kommunen vid större beslut.
Varje förvaltning som har kontakter mot näringslivet ska skapa en referensgrupp med relevanta
näringslivsrepresentanter. Protokollen för dessa
möten ska redovisas i nämnderna. Ett tydligt näringslivsperspektiv ska genomsyra samtliga Malmö stadsförvaltningar i kontakt med företag.

41. Enklare, snabbare och billigare

Utbudet och variationen på verksamheter som
serverar mat och dryck tillför liv, rörelse och trivsel i stadsbilden. Liberalerna vill se över regelverket och avgifterna med syfte att förenkla för dessa
verksamheter. Betalning för myndighetsutövning
ska ske efter utfört arbete. Kommunen ska även
se över behovet av förlängda öppettider hos restauranger, caféer och klubbar.

42. Bättre Öresundsintegration

Öresundsintegrationen har stor potential, men är
eftersatt. Stadens samverkan över sundet behöver öka genom starkare samverkan med aktörer i
regionen. Liberalerna vill även att regelverk och
skatteavtal förenklas så att det återigen blir attraktivt att bo och arbeta på olika delar av sundet.
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43. Enklare upphandlingar

Upphandlingar ska säkerställa kvalitet och god
leverans för skattepengarna. Nuvarande byråkratin är mycket resurskrävande och exkluderande
mot mindre och nya aktörer. Vi vill förenkla
upphandlingsprocessen för att öppna upp för
innovation och fler aktörer.

44. Uppmuntra nyföretagande

Stadens mångfald och höga entreprenörsanda
är en stor resurs. Liberalerna vill förbättra information, språkstöd, koordinera mentorskap och
samverkan mellan olika aktörer och grupper.
Skräddarsydd och effektivare myndighetsservice
som via ett aktivare nätverk även möjliggör kontakter gällande riskkapital.

45. Se till kompetensen – inte namnet

Malmö ska ha en modern och diskrimineringssäkrad rekryteringsprocess. Liberalernas mål är
att Malmö genom ett tätt samarbete med forskning och näringslivet, ska vara en förebild gällande mångfald vid rekrytering på alla positioner,

samt ett aktivare bollplank för näringslivet gällande matchning på arbetsmarknaden.
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Ett tryggare Malmö
Alla malmöbor ska känna sig trygga och säkra. Mycket har gjorts under mandatperioden i form av kommunala ordningsvakter på Möllan,
kameraövervakning på utsatta platser och extra resurser till organisationer som arbetar med brottsoffer, våld i nära relationer och andra
former av våldsbejakande uttryck.

Vi vill mer.

Detta har vi gjort
►Malmö har den lägsta andelen personer i försörjningsstöd sedan 2011
►Vi har infört en särskild enhet mot
bidragsfusk
►Utökad kamerabevakning
►Kommunala ordningsvakter
►Permanentat ”Tryggare Malmö”
►Utökad trygghetssatsning (BID) från
Sofielund till Möllevången
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Liberala förslag:
46. Skydda årsrika från bedrägerier

Ett utbrett problem är att äldre utsätts för bedrägerier, både av ringa och allvarlig karaktär. Vi vill
utreda hur kommunen kan arbeta proaktivt mot
bedrägerier riktade mot äldre.

51. Tryggare för utsatta barn

Att ta ett barn från sina föräldrar är en sista lösning. Vi vill se fler förebyggande insatser och
familjeutbildning för att minska antalet familjehemsplaceringar.

47. Handlingsplan mot övergrepp och våld 52. Förbättra socialarbetarnas arbetsvillkor
När kompetent personal lämnar socialförvaltningi nära relationer
Även äldre utsätts för övergrepp och våld i nära
relationer, såväl fysiskt som psykiskt. Malmö stad
har ett ansvar att både arbeta förebyggande och
erbjuda stöd i sådana situationer. Stadens förebyggande arbete ska stärkas och fördjupas.

en leder det till bristande kontinuitet för klienterna och sämre arbetsmiljö på myndigheten. Det
behövs en tydligare löneutveckling som premierar
de som stannar kvar. Hot och våld mot socialsekreterare ska bekämpas.

48. Stöd till kvinnojourerna

53. Kampen mot antisemitismen måste
fortsatt kraftfullt bekämpas

Kvinnojourerna måste få en långsiktig och stabil
finansiering i stället för att behöva lägga tid och
energi på att återkommande söka olika verksamhetsbidrag. Vi vill även inkludera Brottsofferjouren i arbetet med att stötta våldsutsatta malmöbor.

49. Förstärkta insatser till unga som begår
allvarliga brott

Liberalerna vill se en särskild insatsgrupp med
fokus på utredningar av unga som begår allvarliga
brott.

50. Tryggare utemiljö

Liberalerna vill utvidga försöket med kommunala
ordningsvakter, ha fler trygga stråk med kameraövervakning och öka samarbetet med lokala aktörer för att förebygga brott (så kallade BID-samarbeten).

Mycket har gjorts, men mer återstår att göra Malmö till en stad fri från antisemitism och där judar
inte riskerar att trakasseras.
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En stad för årsrika
Varje senior är unik med individuella önskemål och behov. Vi lever
allt längre och livet som pensionär är inte detsamma vid 65 som vid
85. För att tillmötesgå dessa olika behov behövs en mångfald av insatser och boendeformer.

Vi vill mer.

Detta har vi gjort
►Inrättad en äldreombudsman
►Gratis busskort för äldre 75+
►Infört ett seniorkort för att fler äldre
ska få tillgång till stadens kultur och
fritidsutbud
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Liberala förslag:
54. Fler ska få larm

59. Mer forskning på äldrevård

Många anser att ett trygghetslarm ger större trygghet och säkerhet. Därför vill vi utreda möjligheten att få avgiftsfria larm inne och utomhus utan
biståndsprövning.

Ökad kunskap ökar förståelsen för hur vi kan förbättra och utveckla äldreomsorgen. Därför vill vi
se fler forskningsprojekt på området, i samverkan
med universitet, högskolor och verksamheten.

55. Läkare på äldreboenden

60. Förbättrad psykisk hälsa

Idag kan kommunen inte anställa läkare till sina
äldreboenden, trots att det finns ett önskemål.
Liberalerna vill därför genomföra ett pilotprojekt
med kommunalt anställda läkare i Malmö.

56. Mångfald av boendealternativ

Alla årsrika vill inte bo likadant och det behövs
fler former av seniorboende. Vi vill också underlätta för möten över generationsgränserna genom
att öppna för att förskola, ungdoms/studentbostäder eller seniorboende finns i samma byggnad.

57. Äldreperspektivet genomsyrar allt

Andelen äldre i befolkningen ökar och deras
perspektiv behöver därför återspeglas i de kommunala besluten. Liberalerna vill utreda hur
äldres intresseorganisationer bättre kan involveras
i stadens beslutsprocesser.

58. Bogaranti för par

Många vill bo ihop även när den ena partnern är
i behov av vård och omsorg. Vi vill därför införa
en parboendegaranti till särskilda boenden.

Den psykiska ohälsan bland äldre är stor och
behöver upptäckas tidigare. En fjärdedel av alla
självmord begås av personer över 65 år. Därför är
det angeläget att undersöka hur kommunen kan
bli bättre på att motverka psykisk ohälsa bland
äldre.

61. Avlastning för anhöriga

Många anhöriga drar ett tungt lass i att stödja och
vårda äldre med behov av hjälp. Vi vill utöka
möjligheten till avlastning för anhöriga genom att
utöka antalet fria timmar för avlösning per månad.

62. Inför lunchbonus

Malmöbors förståelse för varandra främjas av
möten över ålders- och kulturgränser. Genom att
uppmuntra pensionärer att i högre grad äta ute,
motverkar vi ensamhet och tillför ökad livskvalitet. Liberalerna vill utreda möjligheten att ge
årsrika lunchbonus på stadens restauranger.
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63. Mer öppet på stadens mötesplatser

Liberalerna Malmö vill se utökade möjligheter
till social samvaro för seniorer och personer med
funktionsvariationer. Därför vill vi att stadens
mötesplatser riktade mot dessa grupper är öppna
längre och på fler dagar än idag.

64. Öka valfriheten för årsrika

Många äldre vill själva få välja. Därför vill vi utöka
valfriheten för äldre både när det kommer till vilka insatser de får i hemmet och vem som tillhandahåller dessa särskilt inom hemtjänsten.

65. Bättre IT-fixartjänst

2019 infördes det som kallas IT-fixartjänsten i
Malmö stad. Vi vill bredda uppdraget och låta fler
Malmöbor ta del av möjligheten att bli digital.
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En inkluderande stad
Malmö måste bli en mer inkluderande stad. Liberalerna kämpar för
att gå från funktionsstöd till funktionsrätt. LSS är en rättighetslagstiftning som tillgodoser grundläggande mänskliga rättigheter. Under föregående mandatperiod gjordes omfattande förbättringar i LSS-stödet,
bland annat genom fördubblad habiliteringsersättning och kraftigt
sänkta hyror för personer med LSS.

Vi vill mer.

Detta har vi gjort
►Sänkt hyra med 24 procent för boende i LSS-bostäder
►Höjd habiliteringsersättning
►Halverade handläggningstider
►Tillgänglighetssamordnare

19
Liberala förslag:
66. Utökat personligt ombud

Ett personligt ombud är ett viktigt stöd för personer med psykisk funktionsnedsättning. Syftet är
att bistå med personens kontakter med myndigheter. Liberalerna vill utöka stödet så att samtliga
personkretsar inom LSS får möjlighet att ta del av
det.

70. Handlingsplan mot funkofobi

Diskriminering, fördomar och hat mot personer
med funktionsvariationer är ett utbrett problem i
samhället. Liberalerna vill att staden ska anta en
handlingsplan mot funkofobi.

71. Förtur för rullstolsburna

För oss liberaler är det en självklarhet att alla ska
ha rätt till en säker och tillgänglig bostad. Libera67. Stärkt tillgänglighet
lerna vill ge rullstolsburna förtur till MKBs anpasDet är oacceptabelt att inte alla kan ta sig in på
Malmös offentliga arenor. Vi vill öka tillgänglighe- sade bottenplanslägenheter.
ten på offentliga byggnader. Liberalerna vill även
72.Rörlighet för alla
att det kommunala partistödet ska omfatta ett
särskilt bidrag till politiska partier som säkerställer Alla Malmöbor ska ha jämlika förutsättningar att
tillgänglighetsanpassning av information, stöd och förflytta sig i staden. Busshållplatser och tågstationer behöver bli mer tillgängliga så att även rörellokaler.
sehindrade och synskadade kan
nyttja kollektivtrafiken. Även parkeringar för
68. Stärk tillgängligheten för synskadade
Vi vill stärka rätten till ledsagning för synskadade rörelsehindrade behöver bli fler och bättre placeoch stärka den kommunala synservicen. Den som rade.
behöver och vill ska kunna få mer kommunal
73. Fler fritids- och aktivitetsstödjare
information på punktskrift.
Liberalerna Malmö har infört Fritids- och aktivitetsstödjare, en kommunal insats som riktar sig till
69. Strategi för funktionsrätt
personer som bor på LSS-boende och därmed
Malmö stad bör utföra ett strategiskt och systeinte har rätt till ledsagning. Vi vill utöka insatsen
matiskt arbete för att riva de hinder som bidrar
med otillgänglighet och ojämlikhet. En bra grund till personer som inte bor på LSS-boende, men
inte har rätt till ledsagning enligt LSS. Vi vill även
för ett sådant arbete är en kommunal strategi för
att insatsen ska omfatta möjlighet till aktiviteter
funktionsrätt och tillgänglighet.
under kvällstid.
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74. Rätt till en meningsfull vardag

När LSS-lagstiftningen infördes för snart 30 år sedan undantogs personer med andra varaktiga psykiska och fysiska funktionsnedsättningar från rätt
till daglig verksamhet med hänvisning till statens
dåvarande dåliga ekonomi. Än idag har denna
grupp fortfarande inte rätt till daglig verksamhet.
Liberalerna Malmö vill utöka möjligheterna till
meningsfull sysselsättning till och med 67 års
ålder till personer inom LSS personkrets 3.
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En växande och pulserande stad
Liberalerna driver Malmö i en mer hållbar riktning. Mindre åkermark används när staden i stället växer på höjden och nära goda kollektivtrafiklägen. Antalet bostadslösa har störtdykt efter våra reformer,
samtidigt som vi malmöiter har blivit många tusen fler. Det har heller
aldrig satsats så mycket på klimatet som när Liberalerna har styrt
Malmö. Nya miljömål och verktyg att nå dem ger staden en chans att
bli klimatneutral.
Också i stadsbilden har Malmö blivit grönare – tusentals nya träd har
planterats och kraven på andelen grönyta i nybyggda områden har
höjts. Ett klimatsmart Malmö med mer grönska, mindre betong och
mer blandade bostadsområden för en mindre segregerad stad, är vad
vi vill ha. Den resan har med Liberalerna i styret den gångna mandatperioden fått en kickstart.

Vi vill mer.

Detta har vi gjort
►Fler högre hus i centrala och
kollektivtrafiknära lägen
►400 fler radhus och villor fram till
2022
►Superpark i Hyllie
►7 000 nya bostäder sedan 2019
►Utrett placeringen av
Öresundsmetro
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Liberala förslag:
75. Bygg Malmö på höjden

79. Sälj delar av MKB

Fler människor och företag vill flytta till Malmö
och vi måste bygga staden högre. Det passar utmärkt i kollektivtrafiknära lägen och i centrumnära lägen. I Nyhamnen, nära beläget invid centralstationen, är det särskilt lämpligt att bygga högt. Vi
vill verka för att en utpräglad profilbyggnad – likt
Turning Torso – uppförs i området.

MKB står för nästan en tredjedel av hyresmarknaden. Det är en osund dominans vi vill minska.
Liberalerna är mycket positiva till byggprojektet
Culture Casbah i Rosengård och ser positivt på
liknande satsningar. Det kan också bli aktuellt att
sälja fastigheter för att finansiera nybyggen.

76. Plats för olika trafikslag

Öppna ytor ska vara inbjudande, trivsamma och
tillgängliga. Kraven på grönska vid nybyggen ska
fortsatt vara höga och nyplanteringen av träd och
anläggandet av nya grönytor ska fortsätta i hög
takt.

Bilen har en plats i vår stad och utvecklingen
för att göra bilarna mer miljövänliga går fort.
Samtidigt ska bra kollektivtrafik, bra cykelbanor,
moderna mobilitetslösningar och andra positiva
incitament underlätta för goda hållbara alternativ.
Liberalerna vill att kapaciteten vid Malmös infartsleder ska behållas, särskilt som näringslivet är
beroende av transporter. Användning av elsparkcyklar måste regleras.

77. En cykelstad i världsklass

Malmö är en av Sveriges bästa cykelstäder. Men
bra kan bli bättre, därför vill vi fortsätta satsa på
enkel, välbelyst och säker infrastruktur för cyklister och fler snabba cykelvägar med så få avbrott
och stopp som möjligt.

78. Metro mellan Malmö och Köpenhamn

Malmö behöver en metro på plats, som kopplas
ihop med Köpenhamns som ett komplement till
Öresundsbron. En Öresundsmetro stärker regionens arbetsmarknad och näringsliv, ger ökade
skatteintäkter och starkare välfärd.

80. En grön stad är en trygg stad

81. En levande stadskärna

Liberalerna vill se en attraktiv och pulserande
stadskärna. E-handeln och pandemin har medfört nya förutsättningar, men exakt hur handeln
utvecklas de kommande decennierna är svårt att
sia om. Det behövs medvetenhet och beredskap
för kommande förändringar.

82 Fler enfamiljshus

Många vill äga sitt boende. Liberalerna vill göra
det enklare att bygga radhus och villor, gärna i
orter med bykänsla utanför staden. Det lockar
resursstarka individer att bo i Malmö i stället för
kranskommunerna.
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83. En attraktiv kuststad

Malmös läge vid kusten är utomordentligt och vi
behöver utnyttja läget på bästa sätt och i balans
med naturen. Inte minst ska kusten ska vara tillgänglig för rekreation med fler restauranger, kaféer och kulturella mötesplatser. Tillsammans med
fler attraktiva tillgängliga badplatser i Limhamn
och på andra platser, längs med kanalerna och i
Nyhamnen skapas en ytterligare attraktiv kuststad.

84. Inför ett skönhetsråd

Malmö ska erbjuda vackra och tilltalande bostäder och arbetsplatser. Det gynnar staden såväl
arkitektoniskt som besöksmässigt. Liberalerna vill
inrätta ett råd för skönhet och arkitektur som har
inflytande på stadsplaneringen.

85. Förtäta med eftertanke

När Malmö växer behövs fler bostäder och
arbetsplatser, men den nödvändiga förtätningen
måste ske med eftertanke och balans. Inslag av
gröna ytor, träd och annan växtlighet behövs för
en fortsatt levande miljö, även i befintliga områden.
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En hållbar stad
Liberalerna har satt bollen i rullning för koldioxidinfångning, skapat
ett nytt grönt energibolag och påbörjat omställning till en elektrifiering
av Malmö för att staden ska kunna uppnå sina klimatmål. Solel alstras
på alla kommunalt ägda tak.

Vi vill mer.

Detta har vi gjort

►Successiv utfasning av engångsartiklar
i plast från Malmö stad
►Nya cykelstråk i hela Malmö
►Nytt grönt energibolag som ska
installera solceller på industritak
►Vi har startat förberedelser för
storskalig koldioxidinfångning
►Vi har drivit igenom en ökad trädplantering med tusentals nya träd och
ökat kraven på grönytor i nybyggen och
detaljplaner
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Liberala förslag
86. Framtida industriområden

Det behövs byggas utanför yttre ringvägen även
om det innebär på jordbruksmark.

87. Lokal och förnybar energi

Malmö ska omfamna solceller, vindkraft och
andra nya innovativa tekniker, gärna inom ramen
för ett kommunalt delägt energibolag. I Öresund
finns förutsättningarna för att ytterligare bygga ut
den havsbaserade vindkraften.

i branschinitiativet LMF30 som ämnar göra byggoch anläggningsenhet klimatneutral 2030.

91. Fasa ut onödig plast och kemikalier

Liberalerna har påbörjat ett arbete med att fasa ut
engångsartiklar i plast från Malmös förvaltningar.
Vi vill fortsätta att fasa ut onödig plast och minimera invånarnas exponering för skadliga kemikalier.

92. Digitalisera och elektrifiera staden

Bostadsrättsföreningar och företag i Malmö vill
sätta upp solceller på sina tak. Vi vill ha en transparent och förenklad process med målet att fler
anläggningar för solceller ska godkännas.

När fordonsflottan och stora delar av samhället
digitaliseras, elektrifieras och kopplas ihop, behöver vi en infrastruktur som utvecklas i takt med
förändringarna. Liberalerna vill att staden ska
ligga i framkant för ny teknik. Elförsörjningen till
Malmö måste också säkras med utvecklingen av
både förnybara och fossilfria energikällor.

89. Minska miljöpåverkan

93. Ett motståndskraftigt Malmö

88. Förenkla för solceller på tak

Malmö ska vara klimatneutralt senast 2040.
Malmö ska sträva efter så liten klimatpåverkan
som möjligt med en mer cirkulär ekonomi med
ett minimum av spill och avfall. Liberalerna vill
att Malmö ska ha nettonollutsläpp senast 2030.
Kompensation utanför kommungränsen, koldioxidinfångning och lagring ska vara möjliga alternativ till minskning av utsläpp.

Liberalerna vill göra staden mer motståndskraftig
mot översvämningar och andra klimatrelaterade
problem. Malmö måste planeras så att påverkan
från regn, värmeböljor eller oväder mildras.

94. Kranmärk Malmö

Malmö stad ska i sina verksamheter bara använda
kranvatten. Det minskar transporter och tillverkning av vattenflaskor som orsakar onödiga utsläpp
och avfall. Kraven som ställts upp i VA syds så
90. Bygg klimatneutralt
20 procent av vår totala klimatpåverkan kan härle- kallade kranmärkning ska följas.
das till byggprocessen och här finns stor potential
för förbättring. Byggprocesserna behöver därför
vara så klimatneutrala som möjligt. Liberalerna
vill att Malmö ska vara en möjliggörande partner
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En stad rik på kultur och fritid
Malmö är en fantastisk fritids- och kulturstad med ett rikt föreningsliv
som ständigt utvecklas. Liberalerna har under mandatperioden infört
ett demokratikrav som säkrar att föreningar med bidrag arbetar för
jämställdhet och mångfald och tar avstånd från våldsbejakande uttryck
och åsikter.
Liberalerna prioriterar satsningar som ska öka jämställdhet och
tillgänglighet eftersom flickor och kvinnor länge varit nedprioriterade. Mer ytor har också tagits fram för kvinnodominerade sporter,
exempelvis ett nytt ridhus. En uppförandekod införd på Liberalernas
initiativ säkerställer tryggheten på stadens simanläggningar.

Vi vill mer.

Detta har vi gjort
►Vi har sett till att fler flickor och
kvinnor blir ledare i idrotts- och
föreningslivet
►Vi har infört uppförande kod på
kommunala simhallar
►Vi har tagit beslut på en ny simanläggning som ska stå klart 2023
►Vi har infört demokratikrav på
föreningar som får bidrag från
staden
►Vi har infört ett Forum för
demokrati och mänskliga rättigheter

27
Liberala förslag:
95. Fler Allaktivitetshus

Allaktivitetshusen fungerar mycket bra och Liberalerna vill ha fler. Processen ska göras mer effektiv genom ett tätare samarbete mellan kultur-,
fritid- och grundskoleförvaltningen.

96. Graffitiväggar och konst

Det finns mycket konst i kommunens ägo som
malmöborna sällan ser. Liberalerna vill att denna
ska visas genom pop-up utställningar, gärna i samarbete med näringslivet. Graffitiväggar bör finnas
på fler platser i staden. Samarbete med föreningar
och privatpersoner skapar fler konstupplevelser.

97. Fler och säkrare spontanaktiviteter

Liberalerna vill se fler spontanaktiviteter i Malmös parker. Detta kan göras möjligt genom
exempelvis basketkorgar, fotbollsmål och klätterväggar, i kombination med bättre belysning så att
alla känner sig trygga, även när det är mörkt.

100. Ett nav för idrott och hälsa

Planerna för stadionområdet går vidare. Grunden
är idrott, utbildning och spontan aktivitet, med
möjlighet till konceptboende. Liberalerna vill att
stadionområdet ska vara en levande del av staden
under så många av dygnets timmar som möjligt.
När simhallen i city stängs ska en ny simhall finnas på stadionområdet.

101. Interaktiv kultur på elskåp

Liberalerna vill dekorera Malmös elskåp med
QR-koder och konstverk i samverkan med konstnärer och andra kulturaktörer. Det gör elskåpen
mer attraktiva och ger en djupare insikt för den
kultur och historia som finns i omgivningen.

102. Trygghetssäkra bibliotek

98. Konstmuseum i staden

Liberalerna vill införa ett värdegrundskort på biblioteken i likhet med dem som finns på stadens
badanläggningar. Malmös bibliotek ska vara en
plats för kunskap, möten och personlig utveckling, inte en plats för hot och våld.

99. Jämställd idrott är bra idrott

103. EU-frågorna måste ges en mer framträdande plats inom alla stadens verksamheter.

Liberalerna vill att ett nytt konstmuseum ska etableras där det lätt kan nås via tågstationen.

Fortfarande är det färre flickor än pojkar som är
aktiva i föreningarna. Därför vill Liberalerna satsa
på ledarutbildningar för flickor, vilket kan öppna
dörrar för en jämställd idrott. Alla ska kunna nå
sina höjder inom idrotten oberoende av kön.

En årlig redovisning skall göras till kommunfullmäktige om hur kontakterna med EU:s skilda
sociala program har utvecklats.

Bli medlem i Liberalerna
Bli medlem i Liberalerna och stöd kampen för kunskap, integration och effektiva klimatlösningar. Vi är nyckeln till en ny regering som tar itu med Sveriges ödesfrågor. Vi är garanten till
att en ny regering inte kantrar mot den extrema högerflanken. Du gör skillnad. Välkommen!

Vill du veta mer?
Besök vår hemsida: liberalernamalmo.se
facebook.com/LibMalmo
@liberalermalmo
liberalernamalmo
Vill du övertyga andra?
Frihet måste försvaras. Vi behöver verkligen dig som vill
vara med och övertyga fler om att rösta på Liberalerna.
Prata med dina vänner, var aktiv på sociala medier och
visa att du är liberal med prylar, knappar och kläder.
Vill du arbeta politiskt?
Vill du representera Liberalerna och ha förtroendeuppdrag? Som medlem har du möjlighet att ställa upp i val
och driva din egen personvalskampanj.

Vi är Malmös liberala parti.
Vi kämpar för att alla människor ska ha frihet att forma
sitt eget liv och möjlighet att växa och utvecklas.

