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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.

Status: Fritt skolsök är infört i Malmö till  förskoleklass och till klass 7 för de skolor som inte har ett
högstadium.  Vi har särskilt satsat på informationsinsatser för att få fler vårdnadshavare att göra ett
aktivt val. Andelen som gör ett aktivt val har ökat. Sedan 2022 kan även friskolor ingå i ett samordnat
skolsök, men ha kvar sina köer. Tre friskolor valde att delta i skolsöket 2022 och vi hoppas att fler
ansluter framöver.

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.

Status: Vi har tillsatt resurser för att stärka svenskkunskaperna i förskolan. Bland annat har  en
specialist-barnskötarutbildning med språkinriktning startats. Extra fokus läggs på ämnena svenska
som andraspråk och matematik i grundskolan, för att fler ska nå behörighet till gymnasiet. Malmö är
även med i en större matematiksatsning i SKR:s regi.

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.

Status: Under mandatperioden har relationen med de fristående skolorna förstärkts och vårt
skolkommunalråd har haft en återkommande dialog med PIK, de fristående skolornas förbund. Vi har
även varit i dialog med ett flertal skolor som har önskat att etablera sig i Malmö, däribland
Internationella Engelska skolan, IES. I Hyllie byggs det just nu en ny kommunal internationell
grundskola, MIS, som när den står klar 2024 kommer att kunna ta emot 650 elever som vill läsa
IB-utbildning.

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 till 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.

Status: Elevhälsan i grundskolan och gymnasiet har fått mer resurser, liksom sex- och
samlevnadsundervisningen. Medicinskt ansvarig skolsköterska är inrättad. HBTQ-certifiering på
skolorna är genomförd och det finns ett stort fokus på hedersrelaterade frågor med hjälp av ökade
resurser. Två mobila specialistteam har inrättats med fokus på att hjälpa skolorna att bygga upp och
kvalitetssäkra sina särskilda undervisningsgrupper (SU-grupper).
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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 möjlighet ges 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.

Status: Detta arbete pågår och lönepåslag på skolor i utsatta områden finns idag. Fortbildning av
rektorer sker kontinuerligt.

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.

Status: Idag finns ingen tidsbegränsning, men riktvärden har införts som gör att fler elever skrivs ut
på grund av bristande progression. Hänsyn ska ges till total tid på kursen i förhållande till progression.
Därför kan det bli högre andel som får betyg F, men då frigörs platser till de som är flitiga. Karenstid
vid avhopp ska införas för att inte uppta platser från de som vill in.

10. Förbättrad vuxenutbildning
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.

Status: Malmö erbjuder yrkesinriktad utbildning mot nästan alla yrken på gymnasial eller högre nivå,
men få från studieväg 1 eller 2 på SFI läser vidare på grundläggande vuxenutbildning och kan därför
inte ta del av yrkesutbildningen och ta sig in på arbetsmarknaden. Därför satsar vi idag särskilt på
yrkesinriktade kombinationsutbildningar som leder till jobb inom bristyrken. Yrkesinriktad utbildning
samtidigt som språkutbildning för elever på studieväg 1 och 2 tidigare än idag.

Samtidigt har vi satsat på att inrätta orienteringskurser för att höja den digitala kompetensen och att
få in grupper som annars inte kan ta del av kombinationsutbildningarna.

11. Inför kommunal polis och trygghetsvakter (Polisens arbete ska kompletteras med trygghetsvakter
vars uppgift det är att vara synliga i stadsmiljö på de tider då otryggheten är som störst). US
Kommunala 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.

Status: De första kommunala ordningsvakterna började arbeta i samråd med polisen i juni 2021.
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12. Inför jourdomstolar i Malmö
Malmö bör bli en pilotkommun när det gäller jourdomstolar. Detta för att snabbt kunna hantera brott
och annan kriminalitet.

Status: Malmö blev en del av snabbare lagföring i januari 2022.

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.

Status: Under mandatperioden har antalet kameror ökat markant i staden.

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.

Status: Satsningar har gjorts för trygghetsbelysning och trygghetsåtgärder där arbetet med “trygga
stråk” ingår. Det har även antagits en trygghets- och säkerhetsstrategi för staden.

15. Aktionsgrupp mot kriminalitet
Den parallella 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.

Status:
Under mandatperioden har “Tryggare Malmö” permanentas. Satsning har skett på stärkt
tillsynsarbete, BID och CTC. Sluta skjuta lyftes även i Budget 2020 och ska fortgå under 2020.

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.
Malmö ska ha nolltolerans mot vandalisering. Vi vill att den som ertappas med att begå skadegörelse
ska bekosta saneringen.

Status: Ewa har varit ute i frågan 2019 när några ungdomar tände eld på konstgräs i Limhamn vilket
har ändrat praxis kring hur man hanterar ärenden. Däremot har Malmö stad ofta ganska omfattande
försäkringar kring sina objekt vilket gör att kostnaderna för vandaliseringen blir mycket lägre och
processen för att ta in betalningen mer komplicerad. Ungdomarna som vandalisera fotbollsplanen ska
betala kommunens självrisk.

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. Trygghets-appen, 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
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bolaget äger. Detta för att motverka trångboddhet och svarta hyreskontrakt. MKB arbetar idag
proaktivt med brottsförebyggande åtgärder i sitt bostadsbestånd, trots detta finns det
bostadsområden som är otrygga. Vi vill därför ge MKB ökade befogenheter att aktivt motverka brott
och otrygghet.

Status: Det är ett arbete som pågår kontinuerligt. Framförallt genom BID, som vi har fått igenom
resurser till trots att Socialdemokraterna har motarbetat. Punkten är väldigt bred och innefattar flera
olika åtgärder som har med olika förvaltningar och bolag att göra. Det är möjligt att hävda att vi inte
är klara med den här punkten om det finns ett obeskuret och illa beläget buskage kvar, men eftersom
satsningarna på BID fortsätter, Culture Casbah är på G, punkten ovan, fler kameror har installerats
med mera så kan man också argumentera för att den är klar. Utöver det har också en
trygghetsstiftelse “Momentum” inrättas tillsammans med det privata näringslivet för att skapa
trygghet i bostadsområden, Malmö stad gick in med 40 miljoner.

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.

Status: I arbetet mot våldsbejakande extremism agerar även Forum för demokrati och mänskliga
rättigheter med att komma åt rasismen, diskrimineringen, hatet och otryggheten genom dialog med
olika grupper i samhället. Genom forumet ska Malmöborna bli delaktiga i de politiska besluten om
demokratifrågor.  Forumet ska medverka till att bekämpa otrygghet, hatbrott, rasism, diskriminering
och våldsbejakande extremism. Fyra rapporter har tagits fram och lämnats över till Kommunstyrelsen.

För att bekämpa våldsbejakande extremism har man även infört tydligare och hårdare demokratikrav
på föreningar som får bidrag från Malmö Stad. Föreningar som får bidrag av Malmö Stad ska verka för
jämställdhet och mångfald och ta avstånd från våldsbejakande uttryck och åsikter. Skulle en förening
bryta mot riktlinjerna kan den bli avregistrerad och återbetalningsskyldig. Det har redan resulterat i
att bland annat SSU Malmö fått mindre bidrag samt att föreningar blivit återbetalningsskyldiga när
man brutit mot demokratikraven.

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 åt den antisemitism och främlingsfientlighet som finns i Malmö.
Målet ska vara att arbeta fram handfasta förslag som kommunen ska inkludera i det pågående och i
det framtida arbetet.

Status: VI har tillsatt en samordnare mot antisemitism. 2019 skrev Malmö stad på ett
Samverkansöverenskommelse 2019-2023 med judiska församlingen. Överenskommelsen ska ses som
en handlingsplan för att bekämpa antisemitismen. Avtalet innebära att:

1.      Från och med 2020 ges församlingen 2,3 miljoner kronor årligen för att kunna stötta stadens
arbete med att synliggöra judisk kultur och identitet samt för arbetet mot antisemitism. I det
arbetet ingår bland annat visningar av synagogan och högtidlighållandet vid Förintelsens
minnesdag.
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2.      En styrgrupp för arbetet bildas med deltagare från Judiska Församlingen samt Malmö stads
stadskontor, grundskoleförvaltning, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltning och
kulturförvaltning.

3.      De ökade insatserna innebär också att grundskolorna i Malmö ges 2 miljoner kronor årligen
för att arbeta aktivt mot antisemitism. En kartläggning av antisemitismen i skolorna har
genomförts. Mer än hälften av högstadieskolorna har deltagit i hågkomstresor i samarbete med
SKMA. Det finns ett lärarnätverk mot antisemitism och en samordningsgrupp på förvaltningsnivå.

Se även punkt 18 för ytterligare information.

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.

Status: De ideella kvinnojourerna har stärkts.  2019 fick kvinnojourerna 100 miljoner från staten som
skulle vara fram till 2022. Medlen skulle fördelas mellan jourerna. I Malmö får även kvinnojourerna
extra medel från staden. Under 2019 innebar det 900 000 kr fördelat på fem olika organisationer. De
har även fått extra medel under covid och fått en mer långsiktig finansiering.

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.

Status: På gång. I remissvar till regeringen har vi skrivit att vi vill vara försökskommun.

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.

Status: Lagstadgat och trädde i kraft 1 januari 2019. Fanns även med i budget 2019.

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.

Status: Uppdrag i budgeten 2019. Detta är möjligt hos Boplats Syd.

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
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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.

Status: Hundratals jobb med parkskötsel har skapats under mandatperioden. Under 2021 skapades
över 1000 arbetsmarknadsanställningar.

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 försörjningsstödstagare att starta företag. Vi vill därför se ett system där
bidragstagare får möjlighet att behålla sitt försörjningsstöd under en period då de startar sitt företag.

Status: Under 2021 utbildades 15 arbetsmarknadssekreterare i kunskaper kring att starta eget med
hjälp av ALMI. Syftet var att kunna kvalitetssäkra samt att vi marknadsför och vägleder kring denna
väg till självförsörjning.

26. Inför motprestation för ekonomisk hjälp
Vi har för många Malmöbor som står utan ett arbete. 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.

Status:
Idag är det så att Malmöbor som ansöker om försörjningsstöd på grund av arbetslöshet ska inom 14
dagar delta i en insats som tar individen vidare mot jobb eller utbildning. Vi har lagt ytterligare fokus
på allas arbetsförmåga och tydligare krav ställs idag på aktivitet och närvaro för att fler ska arbeta.
Detta har också gjort att vi i inrättat fler arbetsmarknadsanställningar så att fler kommer in på
arbetsmarknaden. Vi även infört systematiska kontroller för att upptäcka fusk och felaktigheter inom
försörjningsstödet.

28. Företag som gör rätt för sig ska lyftas
Malmöbor vill som konsumenter 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.

Status: Vi har infört en certifiering för thaimassagesalonger. Utredning har genomförts för företag
men visade att ett införande inte skulle ge önskat resultat.

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.

Status: Engelska skolan är på gång, men oklart vilken tidshorisont.
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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 nyttja den mångfald
som finns hos stadens invånare.

Status: Budget 2019. Utöver det så minskade också personalomsättningen och sjukfrånvaron
samtidigt som andelen tillsvidareanställda och fler heltidsanställda. Utöver det har vi infört
anonymiserad rekrytering och förmånscyklar.

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.

Status: Under mandatperioden har staden infört de nya befattningarna elevkoordinator och
lärarassistent. Befattningarna ska etableras i verksamheten som ett komplement till läraruppdraget.
Statsbidraget för detta är dock inte helt okomplicerat i sitt upplägg då det är villkorat. Huvudmannen
ska finansiera minst lika stor del av kostnaderna för de lärarassistenter som bidrag ges för. För tillfället
har förvaltningen budgeterat för statsbidraget i mindre omfattning eftersom det fortfarande råder
viss osäkerhet kring regelverket.

33. Stärkt lönedifferentiering för lärare och rektorer.
Vi som Liberaler tycker att de bästa lärarna och rektorerna också ska ha en 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.

Status: Det finns en etablerad lönedifferentiering, men vi styr inte över detta i detalj.

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.

Status: Fler träd har planterats, cirka 2500 träd planteras årligen. Däremot bara en mindre andel av
dem på hårdgjord yta (Spångatan ett exempel). Grönytefaktorn har skrivits upp med 20%, vilket
betyder att mer grönyta planeras i kommande detaljplaner.

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.

Status:Idag har vi över 100 elbussar på Malmös gator och de blir fler med nya linjer som till exempel
linje 7. 2030 ska alla bussar vara elbussar. Vi har satsat vidare på Öresundsmetron genom fler
tunnelbanestationer i Malmö. Fler busslinjer är på gång, bland annat planeras för snabb-buss till
Klagshamn, vilket Liberalerna har drivit fram.

8



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.

Status: Mobilitetshus byggs, vilket kommer ge ökad tillgång till hyrcyklar. Ny cykelväg på Tessins väg är
färdigställd. Supercykelstråk är planerade och ny cykelväg på Bellevuevägen ligger i planeringen. Flera
nya cykelvägar har byggts under mandatperioden.

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.

Status: Stora satsningar på resiliens genomförs. Exakt hur stadens kustskydd ska se ut och hur det ska
finansieras utreds. Malmö har ansökt om och blivit utsedd till ett nav för resiliens. (Resilienshubb)

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.

Status: Investeringar i skydd mot översvämningar har genomförts. Dagvattenlösningar som är öppna
(Neptunigatan, Sege Park) och under jord har genomförts. Multifunktionella lösningar som agerar
som lekplats eller park under normala förhållanden kan absorbera stora mängder regnvatten för att
motverka skadliga översvämningar på till exempel fastigheter. Den nersänkta lekplatsen på Söderkulla
är ett sådant exempel. Fortsatta satsningar på multifunktionella lösningar fanns också i budgeten för
2022.

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.

Status: Kemikalieplan är antagen 2022. Fotbollsplaner är säkrade för att stoppa spridningen av
granulat och nya konstgräsplaner anläggs med kork och sand istället för granulat.’

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.

Status: Tvådelat problem, där ena delen är påbörjad och andra inte påbörjad.

1. Att få bort plaster från förvaltningarna är påbörjat, åtminstone vad gäller engångsartiklar. Alla
förvaltningarna arbetar med utfasningen av plaster.
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2. Den andra delen gäller mikroplaster som kommer ut i naturen och havet. Vi arbetar med
frågan genom VA-syd. Huvuddelen av de mikroplaster som finns i havet är inte mikroplaster
när de hamnar i havet, utan det är PET-flaskor, plastpåsar och annat som bryts ned i mindre
delar när de redan hamnat i havet. Det pågående projekt vi har för att hindra det är bland
annat ordinarie strand- och parkstädning, men också större ryck i form av gemensam
städning arrangerad av staden exempelvis sommaren 2020.

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.

Status: Malmö stad har, tillsammans med andra aktörer, drivit projektet Siptex som etablerat världens
första automatiserade sorteringsanläggning för textilier. Det är en banbrytande innovation som är
igång.

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.

Status: Redan delvis avklarad på grund av ny nationell lagstiftning om sopsortering i varje fastighet.
För att göra det lättare att återvinna har Malmö stad ett samarbete med VA Syd kring en mobil
återbrukscentral “Returen”. Staden har också gett stöd till Återbruket som ligger på Mobilia. Malmö
återbyggdepå är också möjliggjort av styret och där kan byggare lämna in överblivet byggmaterial
som sedan kan köpas av andra.

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
laddinfrastruktur för elbilar och fler och tryggare gång- och cykelstråk.

Status: Arbete påbörjat, åtminstone vad gäller fossilfri fordonsflotta, gång- och cykelstråk. Fler
laddstolpar genom mobilitethus och Parkering Malmö. Ny policy för publik laddinfrastruktur för att
möta den växande efterfrågan är antagen.

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.

Status: Påbörjat arbete med utfasning av engångsplaster i förvaltningarna. Förbud mot plastpåsar i
torghandeln är genomfört. Intensifierat arbete mot fimpar  och nedskräpning med nya papperskorgar
mm är genomfört. Städprojekt har initieras av staden under mandatperioden. Vi har arbetat med
renhållnings kampanjer. Försök till beteendepåverkan har skett genom talande papperskorgar. Även
lagt till papperskorgar som komprimerar skräpet med hjälp av solceller.
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46. Avgiftsfri kollektivtrafik till alla 75+
Att kunna röra sig fritt i staden uppmuntrar till möten och ett friare liv för Malmös äldre. Vi vill införa
gratis kollektivtrafik till alla som är 75+.

Status: Det finns idag från 70+.

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.

Status: Vi har infört en äldreombudsmannen och en seniorrådgivare.

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 motverka
ensamhet och isolering.

Status: Vi har ingått en Ideellt Offentligt Partnerskap med Röda korset för att minska den ofrivilliga
ensamheten bland stadens äldre.
-Åtta öppna mötesplatser för äldre varav den senaste är mötesplatsen Lyckan i Nydala, som drivs i
samverkan med MKB. Samarbetet med MKB fortsätter framöver. På mötesplatserna erbjuds
aktiviteter i vår egen regi men även i samverkan med olika föreningar.
-Under 2018 togs en gemensam programtidning fram för samtliga mötesplatser. Denna gavs ut första
gången i juni 2018. Programtidningen kommer ut 4 gånger per år och delas ut på mötesplatser, av
uppsökande verksamhet, till brukare via hemtjänsten och på särskilda boenden.
- I januari 2019 startade måltid som aktivitet som innebär att besökarna äter tillsammans på någon av
våra mötesplatser eller på någon av Malmö stads restauranger. De som vill delta träffas på en
mötesplats och går sedan tillsammans till en restaurang.
-Startat öppna balansgrupper på mötesplatser där målsättningen är att bibehålla eller förbättra
balans och styrka. Målgruppen är äldre Malmöbor som upplever att balansen är nedsatt. Utvärdering
från föregående år visar att deltagarna genom att vara med även har skapat nya kontakter och
därmed fyller även grupperna en social funktion.
-Uppsökande verksamhet med förebyggande hälsosamtal erbjuds alla som fyller 80 år och inte har
hemtjänstinsatser. Från och med 2019 erbjuds även alla 80 åringar med endast trygghetslarm ett
samtal. Vår uppsökande verksamhet med hälsofrämjande samtal inkluderar även en checklista för
fallprevention. För de som uppger att de känner sig ensamma och önskar besöka t ex mötesplats eller
balansgrupp kommer att erbjudas att någon följer med vid första besöket. På så vis hoppas man
minska trösklarna för att fler ska besöka mötesplatserna.
-Under 2019 anordnades öppna informationsträffar – Ett gott liv som senior på några mötesplatser
där bland annat fallförebyggare, konsultativa psykiatrisjuksköterskor, fixartjänster, syninstruktör,
Boplats Syd och dietist deltar.
-Fixartjänsten utökades även under hösten till en IT-fixare som ska tillhandahålla lättare. Genom
tjänsten så förebygger man digitalt utanförskap.
-Förvaltningen har tagit fram en studentrapport om ofrivillig ensamhet som presenterades 2019 –
riskgrupper och exempel på åtgärder. Denna rapport ligger till grund för det fortsatta arbetet med
riktade insatser för identifierade riskgrupper.

49. Gymkort för äldre
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Vi gillar förebyggande äldrevård. Därför tycker vi att Malmö stad behöver prioritera satsningar som
tydligt visar att hälsa och välbefinnande är bra även för äldre. Vidare vill vi att gymkort för äldre ska
vara avdragsgillt på deklarationen.

Status: Svårt att driva i nuläget då det kräver förändringar på nationell nivå av skattelagstiftningen.

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.

Status: Under mandatperioden har det öppnats nya särskilda boenden och seniorboenden. En
utredning för trygghetsboenden inom det befintliga beståndet genomförs.

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 institutioner som ska ingå. Men det ska vara ett rabatterat kort
till kulturupplevelser för Malmös årsrika.

Status: Under 2022 utreds förutsättningarna för att utveckla ett kort som samlar olika typer av
pensionärsrabatter i staden, inom bland annat kultur- och fritidslivet, på ett lättillgängligt sätt för den
enskilde.

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.

Status: MKB har gjort samarbeten med privata aktörer i Lindängen och Jägersro, där man sålt delar av
sitt bestånd.

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.

Status: Flera beslut har tagits om ökad byggnadshöjder. Nyhamnen är nu planerat att bli högre. Det
finns goda exempel på högre bebyggelse. City Living som är 22 våningar vid Centralen. Docks i Dockan
ska bli 26 våningar. Malmö Arena Tower i Hyllie. Gåspennan i Hyllie. Fyrtornet och Levnadskonstnären
i Hyllie.

56. Bygg enfamiljshus för Malmöborna
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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.

Status: Har levererat över det mål på 400 småhus som vi satte upp i Stadsbyggnadsnämnden för
mandatperioden.
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.

Status: Redan klart i och med ny lagstiftning
Vi har fått in ett uppdrag om en smidigare och snabbare process när det gäller solceller och
hanteringen av dessa i staden. En dedikerad grupp finns nu på Stadsbyggnadskontoret som tar hand
om detta och det har enligt externa aktörer blivit mycket bättre.

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.

Status: Det har införts ett kvotsystem där ett antal lägenheter ur MKB:s bestånd avsätts särskilt åt
barnfamiljer. Andra fastighetsägare erbjuds bidra med bostäder till den särskilda kön för barnfamiljer.

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 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.

Status: Socialdemokraterna stoppade rådet.

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.
Status: Punkten är egentligen i båda delarna avklarade. Dels för att bosättningslagen lever upp till
intentionerna av punkten, och dels för att vi verkat för att hela kommunen ska undantas i syfte att
skapa ett hållbart mottagande avseende EBO. I och med att EBO ses över på riks och hur fördelningen
av EBO för Malmö kommun är oklar, så behöver vi ha med oss denna punkt i det fortsatta arbetet. För
när lagstiftningen praktiskt är igång och vi ser effekter av den kan vi behöva vidta åtgärder.
Jobbsprånget är även ett arbete att följa upp bör utökas under hösten.
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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.

Status: Vi har möjliggjort så att fler än 20 bostadsföreningar har köpt marken under sina fastigheter.
De ärende som tagits i Kommunfullmäktige innebär att olika bostadsrättsföreningar har köpt mark för
över 1,2 miljarder kronor.

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.

Status: Vi driver på för blandad bebyggelse och god arkitektur i alla lägen. Vi har till exempel räddat
Hagaparken.

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.

Status: Vi har tillsatt flera tillgänglighetssamordnare som började jobba 2020.

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.
Status:  Genom ombyggnation har vi lyckats frigöra mer yta i mötesplatsen

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.

Status: Vi har infört referensgrupper bestående av brukare som är med i anställningsprocessen av ny
personal.

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 fördubbling i ersättningen.
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Status: Genomförd. Habiliteringsersättningen höjdes våren 2019. Därutöver har vi även i
funktionsstödsnämnden uppmärksammat, stärkt och säkerställt utbetalningen av
habiliteringsersättningen, dels i form av julbonus 2019, och under Corona våren 2020.
Förslag HT 2020 samt Budget 2021.

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 demokratiska uppdrag värnas och stärkas.

Status: Vi har lagt resurser på att utveckla områdesbiblioteken, men renoverar och bygger även till
biblioteket i Rosengård och nya bibliotek i Lindängen och Hyllie.

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.

Status: Nya regler från nationellt håll gör det möjligt att stänga av folk som inte sköter sig från
bibliotek och simanläggningar.

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.

Status: Vi har bildat ett IOP med Moomsteatern och driver tillsammans en dagligverksamhet i form av
en teaterakademi.

72. Ett nytt konstmuseum
Malmö 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.

Status: VI har lyckats få till en avsiktsförklaring om ett nytt konstmuseum i Malmö.

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.

Status: Teknikens-och sjöfartens hus renoverats och byggts till och vi har även 2022 invigt ett
visualiseringscenter på Malmö Museer.

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 barnkultur-check som ska möjliggöra alla barns rätt till kultur och fritid.
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Status: Vi har inte infört en barnkultur-check utan istället har vi satsat på att möjliggöra för fler
avgiftsfria aktiviteter bland annat genom Kul i Malmö och satsningar under loven.

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 finns en unik möjlighet att
utvecklas som ett av Malmös främsta område.

Status: Kommunfullmäktige har antagit ett planprogram för området. Utvecklingen av
Stadionområdet drivs av Malmö stad och kommer att genomföras etappvis. Den första etappen med
utbyggnad av Annebergsskolan och Malmö idrottsgrundskola samt Stadions sporthall är genomförd.
Pågående etapp innebär utveckling av Idrottskvarteret, Stadionområdets norra del, med ny multihall,
kontor, konceptbostäder, park, mobilitetshus och torg.
Den 31 mars 2022 godkände kommunfullmäktige ett förslag för genomförande och finansiering av
Idrottskvarteret i Stadionområdets norra del. Inom kort påbörjas arbete med detaljplan och
markanvisningsförfarande. Stadionområdet var stillastående tills Liberalerna steg in i styret av staden.
Nu händer det grejor.

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.

Status: Idag är Framtidens hus fortsatt en mötesplats. Arbetsförmedlingen är inte på plats då de inte
har samma utåtriktade arbete, men försörjningsstödet till hushåll på Lindängen handläggs fortfarande
i Framtidens hus och samverkan med Arbetsmarknadsavdelningen inom ASF utvecklas kontinuerligt.
Under mandatperioden har vi tillsammans med statens servicecenter samlat myndigheter och
kommunal service ute i stan för att möta Malmöborna, bland annat har servicecenter öppnats i
Rosengård och Värnhem. Utöver det har flera familjecentraler öppnats i Malmö under
mandatperioden.

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.

Status: Föreningar som får bidrag av Malmö Stad ska verka för jämställdhet och mångfald och ta
avstånd från våldsbejakande uttryck och åsikter. Skulle en förening bryta mot riktlinjerna kan den bli
avregistrerad och återbetalningsskyldig. Punkten har genomförts.

79. Staden som jämställd och jämlik
Att kvinnor, mer än män, upplever det offentliga rummet otryggt är 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.

Status:Vi har antagit en ny policy för mänskliga rättigheter med fokus på barnets rättigheter,
jämlikhet och jämställdhet.

16



80. Nolltolerans mot sexuella trakasserier i skolan
Enligt en rapport från polisen från 2016 är skolan den platsen 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.

Status: Det finns ett arbete kring detta både på förvaltningen och ute i skolorna idag, mer resurser
har också tillförts, bland annat till elevhälsan.

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.

Status: Demokratikravet som införts under mandatperioden kräver att föreningarna ska jobba för
jämställdhet och ge alla malmöbor möjlighet att delta på lika villkor. Det finns även ett gemensamt
uppdrag för fritidsnämnden, kulturnämnden och funktionsstödsnämnden att skapa gemensamma
mötesplatsen.
Tillgänglighetsanpassningar av fritidsnämndens anläggningar och lokaler genomförs kontinuerligt
samtidigt som nämnden ingår i svenska parasportförbundets Vinnova projekt med syfte att bättre
förstå mål-gruppens behov. Likaså har fritidsgårdsverksamheten etablerat ett samarbete med
funktionsstöds-nämnden med ambitionen att minst en fritidsgård ska riktas mot ungdomar med
funktionsvariation, fysiska som psykiska, fritidsgården är redan på plats. Hemsidan har setts över och
uppdaterats med information kring tillgänglighet kopplat till både anläggningar och lokaler men också
aktiviteter under lov- och Drop in. Under mandatperioden kommer nämnden att arbeta för att fler
lov- och Drop in aktiviteter ska vara anpassade och tillgängliga för barn och unga med
funktionsvaration.

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.

Status: Fler insatser för nyanlända kvinnor prioriteras för att dessa snabbare ska kunna uppnå en
högre grad av självständighet genom egen försörjning. Studie- och yrkesvägledningen har stärkts mot
denna grupp och antalet platser på svenska för invandrare för föräldralediga har utökats.

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.

Status: Pågående, både fritidsnämnden och Kulturnämnden jobbar aktivt för att nå ut till unga tjejer i
Malmö, det kan bland annat ses i ”Kul i Malmö” där man gör särskilda informationssatsningar riktade
mot unga tjejer. Trots covid-19 har fler tjejer aktiverats inom föreningslivet än någonsin tidigare.
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