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Medmänsklighet 
för Malmö Framåt!

På många sätt går det bra för Malmö. Men inte på alla. Integrationen misslyckas, 
företagsklimatet försämras och Malmö fortsätter klyvas. Centerpartiet i Malmö står för 
en helt annan riktning. 

När andra bara ser problem, ser vi potential. När andra tar till främlingsfientlighet, 
väljer  vi medmänsklighet. När andra ser tillväxt som ett miljöhot, ser vi möjlighet till 
nya gröna jobb. Och när andra sprider oro, skapar vi trygghet. Vi vill se ett Malmö där 
makten ligger nära dig. 
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Vi vill se ett Malmö där individen står i fokus och inte får sina möjligheter begränsade. Vi 
vill se ett Malmö där vi tar ansvar för miljön utan att hämma tillväxten. Vi vill se en stad 
med gröna torg och livliga parker där nöje, kultur och innovation sätts i fokus.

Det är inte politikerna som ökar tryggheten, skapar jobben eller räddar miljön. Det är 
människorna, medmänskligheten och förutsättningarna politiken ger dem. Vi står för 
ett nytt ledarskap för Malmö. Vi står för en politik som låter alla människor uppfylla sina 
drömmar. Vi står för en trygg och ljus väg framåt!



Arbetsmarknad 
och företagsklimat
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Centerpartiet i Malmö vill:

I Centerpartiet är vi övertygade om att Malmö behöver bli Sveriges 
bästa stad att skapa företag i. Det är så vi skapar fler jobb, mer 
innovation och fler möjligheter i Malmö.

Idag är arbetslösheten i Malmö högst i hela Sverige. Det måste ändras. 
Med ett starkt näringsliv kan vi bryta utanförskapet och säkra att fler 
får möjligheten att tjäna sin egen lön. 

Vi vill befria näringslivet för onödig byråkrati och vill samarbeta med 
Malmös företag för att garantera Sveriges främsta företagsklimat. Vi 
tror på Malmöborna och att alla vill bidra till en rikare stad. Men då 
måste också alla kunna få jobb.

Vi tror på ett samhälle där det lönar sig att arbeta. Centerpartiet tror 
på ett samhälle där alla människor har möjlighet att komma in på 
arbetsmarknaden. 

Då krävs bättre och mer yrkesinriktad utbildning samtidigt som vi 
öppnar för enkla jobb. Vi vill också låta privata arbetsförmedlare ta över 
istället för Arbetsförmedlingen och JobbMalmö så fler kan bli matchat 
till rätt jobb.



Fler lågkvalificerade/enkla jobb
Att ta sig in på arbetsmarknaden är inte enkelt i Malmö. Centerpartiet vill öka antalet 
jobb som inte kräver utbildning eller enbart kräver grundläggande sådan för att sänka 
trösklarna in på arbetsmarknaden. Centerpartiet ser vikten i att underlätta för fler enkla 
jobb genom att inventera kommunala jobb och se vilka delar som kan brytas ut till enkla 
jobb. 

Fler lärlingstjänster
Alla yrken kräver inte en utbildning. Vissa lär sig bäst genom praktisk erfarenhet. 
Centerpartiet i Malmö vill därför satsa på fler lärlingstjänster hos kommunen samt 
utreda möjligheten att införa ett stöd åt företag som anställer och lär upp människor 
inom sin bransch. Detta för att det ska löna sig för en företagare att anställa en person 
som saknar arbetslivserfarenhet eller praktisk utbildning.

Byt ut Arbetsförmedlingen
I dagsläget kan Arbetsförmedlingen inte möta Malmös behov. Centerpartiet i Malmö 
vill se över Arbetsförmedlingens uppdrag och vad som i stället skulle kunna skötas 
av lokala privata aktörer med bättre förmåga att tillgodose arbetsmarknadens behov 
fullt ut. Omställningsprocessen som pågår inom traditionell industri med digitalisering, 
automatisering och globalisering gör att mer kvalificerade jobb skapas. Det har inneburit 
att många arbetsgivare har svårigheter att hitta rätt personer med rätt kompetens 
och allt fler vittnar om matchningsproblematik. Centerpartiet i Malmö vill avveckla 
Arbetsförmedlingen till fördel för privata och andra aktörer som har rätt kompetens och 
expertis för att öka matchningen mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Stärk uppföljningen för de som får bidrag
Arbetet hos försörjningsstödshandläggarna får aldrig stanna vid bidraget. Det är av 
yttersta vikt att arbetslösa som lever på bidrag får god uppföljning samt stöd i sitt 
arbetssökande. Centerpartiet i Malmö vill öka antalet uppföljningar för att se till att 
kommunen kan garantera kvalitativ arbetsförmedling.

Tydligare sysselsättningsmål
Fler måste få chansen att gå från arbetslöshet till arbete. Malmö stads uttalade 
budgetmål bör utökas med ett sysselsättningsmål. Sysselsättningsmålet ska vara 
kopplat till riket i stort och kopplat till den demografi kommunen har. 

Entreprenörskap för kommunalt anställda
4 av 5 jobb skapas i småföretagen. Därför vill Centerpartiet i Malmö öka incitamenten 
för att fler företag startas. Vi vill därför erbjuda kommunalt anställda tjänstledighet 
under upp till ett år för att starta eget företag.

Underlätta för grön tillverkningsindustri
Vi vill se en större andel grön tillverkningsindustri i Malmö. Där det blir enklare att 
etablera tillverkningsföretag som driver den gröna och miljövänliga innovationen framåt. 
För att möjliggöra detta behövs en uttalad politisk vilja, tillgänglig tomtmark, ökat 
utnyttjande av hamnen, och ett proaktivt arbete gentemot företagare.

Ny tillsynspolicy för Malmös företag
I dag behöver företag betala för att tillsyn eventuellt ska utföras. Detta är ett i mångt 
och mycket en straffavgift som företagare tvingas betala utan att garanteras att tillsyn 
utförs. Därför vill Centerpartiet införa en policy där Malmö stad endast får fakturera 
företag tillsynsavgift efter utförd tillsyn. Vi vill att dialog ska föras mellan näringslivet 
och där kommunen fokus ska ligga på utveckling och samarbete, inte ovilja och straff 
från kommunens sida. Centerpartiet vill införa Rättviksmodellen i Malmö stad. 
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Företagsombudsman i Malmö stad
Malmös företag ska kunna lita på Malmö Stad. Centerpartiet i Malmö vill införa en 
kommunal företagsombudsman som kan bistå företagen för att garantera ett rättssäkert 
myndighetsutövande.  

Långsiktiga ideella partnerskap på arbetsmarknaden
Samarbetet med ideella aktörer är viktigt för att öka antalet personer som går från 
bidragsförsörjning till jobb. Malmö Stad bedriver idag en rad olika partnerskap med 
ideella föreningar för att minska passiviteten och öka deltagandet på arbetsmarknaden 
för vissa utsatta grupper. Vi vill verka för att öka möjligheten för föreningar och sociala 
företag att inleda partnerskap med kommunen i de fall deras verksamhet visar på goda 
resultat. 

Matcha i rätt tid
Samverkan mellan näringsliv och skola är viktig. Så skapas förståelse för företagandets 
betydelse för samhället. Vi vill underlätta för att matchning mot företag kan ske redan 
under studie- och gymnasietiden genom att bland annat öka möjligheten för långsiktig 
praktik under studietiden och bygga broar mellan företag och skolor så att rätt 
kompetens stärks i tid. 

Studentmedarbetare
Malmö stad ska öka möjligheten för att kunna anställa studentmedarbetare där det 
finns ett behov. Studentmedarbetare innebär ett reguljärt arbete utanför studierna. 
Tjänsterna ska kunna utföras på deltid. Genom en sådan modell får studenter möjlighet 
till relevant arbetslivserfarenhet. Kommunen får även möjlighet att visa upp sig som 
arbetsgivare för framtidens medarbetare. 

Unga entreprenörer
Vi vill öka möjligheten för att fler skolungdomar ska kunna starta företag på prov under 
studietiden oberoende av utbildningsbana. Vi vill också öka möjligheten för att företagen 
ska gå att fortsätta bedriva efter studietiden genom att t.ex. underlätta för att omvandla 
ett ungdomsföretag till en ordinär bolagsform. 

Nyföretagande i hela Malmö
Det ska vara enkelt att förverkliga sina idéer och drömmar var man än bor i Malmö. För 
att få fler att våga ta steget till att bli entreprenörer ska kommunen fortsatt uppmuntra 
nyföretagar-utbildningar genomförs i samarbete med företagen i alla delar av Malmö. 
Centerpartiet i Malmö vill att kommunen ska underlätta för nyföretagare att komma i 
kontakt med relevanta nätverk genom att peka på var dessa finns. 

Resurseffektivisering av företagarstöd
Centerpartiet i Malmö vill att all finansiering som går till nyföretagarstöd ska präglas av 
resurseffektivitet. Därför vill vi se över de olika företagarstöd och säkerställa att de stöd 
som finns måste leverera goda resultat. 

Sveriges snabbaste tillstånd
“Det ska vara lätt att göra rätt” ska gälla även för företag. Kommunen ska se till att 
effektivisera ansökningsprocesserna för företag som behöver olika typer av tillstånd. 
Kommunen ska införa en bortre tidsgräns för hur lång handläggningstid de vanligaste 
företagsansökningar ska ha. En handläggare måste säkerställa att kommunen håller 
kontinuerlig kontakt tills att kraven för ett beviljat tillstånd uppfyllts. Vi vill också att 
kommunen ska öka transparensen för handläggningstider och förklara och förenkla 
tillståndsprocesser.
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Snabb och smidig byråkrati 
Handläggningstiden för kommunens tillståndsprövningar ska regelbundet mätas 
och resultatet offentliggöras för Malmös medborgare och näringsliv. För att främja 
näringslivsklimatet vill Centerpartiet i Malmö att Malmö Stad ska sträva efter att utfärda 
Sveriges snabbaste tillstånd. 

Kommission för främjande av företagsklimatet
Centerpartiet anser att den kommunala företagslotsen är bra, men inte tillräcklig. 
Att skapa ett bra företagsklimat är något som måste genomsyra hela kommunen. De 
kommunala förvaltningarna ska ha en högre serviceförmåga i kontakten med företag. 
Det behövs en särskild kommission, med representanter från näringslivet, högskolor och 
universitet samt kommunen med syfte att kraftfullt lyfta företagsklimatet i Malmö Stad. 
Kommissionen ska genomlysa såväl formella som informella hinder för företagande i 
Malmö och återkomma med förslag till förbättringar. 

Tydliga mål för ett förbättrat företagsklimat
Att Malmö måste ha Sveriges bästa företagsklimat är en självklarhet för oss i 
Centerpartiet i Malmö. En tydlig målsättning är väsentligt för att ständigt kunna 
förbättra och utveckla. Centerpartiet i Malmö vill därför att Malmö Stad i sin 
näringslivspolicy fastslår att placeringen i Svenskt Näringslivs företagsklimatsrankning 
ska förbättras varje år. 

En attraktiv och affärsintressant stad
Centerpartiet i Malmö vill stärka intresset för att företag ska etablera sig i och omkring 
Malmö. För att lyckas med det krävs satsningar på skola, kompetens och ett starkt 
kulturliv. Vi vill se satsningar som belyser helheten kring hur skolan och kulturen 
bidrar till affärsnytta och skapa nav där kulturen och näringslivet kan mötas i större 
utsträckning. 

Möjliggör mindre upphandlingar för lokala leverantörer  
Centerpartiet vill möjliggöra för upphandling i mindre skala för att främja deltagande 
från mindre bolag som då kan hävda sig i konkurrensen med marknadens större aktörer. 
En mer flexibel offentlig upphandling möjliggör att en aktör kan producera och en annan 
aktör leverera. På så sätt kan exempelvis god mat av hög kvalitet levereras till ett bra 
pris utan att stänga ute mindre aktörer. Det vinner både näringslivet och miljön på.
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Miljö
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Centerpartiet i Malmö vill:

I Centerpartiet vill vi att Malmö ska vara ledande i miljö- och 
klimatfrågor. Vi kan inte längre skicka räkningen för vårt utnyttjande av 
naturen vidare till nästa generation.

Hållbarhet måste påverka hela stadens utveckling, oavsett om 
det handlar om maten som köps in, förskolan som byggs eller 
infrastrukturen som utvecklas.

Centerpartiet vill se ett Malmö full av liv, frisk luft, rent vatten, grönska 
och möjligheter. Samtidigt vill vi påverka klimatet i så låg utsträckning 
som möjligt. Vi vill se ett minskat bilberoende och bättre möjligheter 
för dig som tar kollektivtrafik, går eller cyklar.

Centerpartiet i Malmö vill att barnen kan gå i giftfria förskolor och 
skolor. Vi vill att det ska vara enkelt att agera hållbart. Vi vill att energin 
blir fossilfri och sophantering bra och effektiv. Och vi vill att maten ska 
vara både god, grön och gärna närproducerad.
 
Centerpartiet i Malmö står för en miljöpolitik som kombinerar starkt 
miljöansvar med ekonomisk tillväxt. Det är så vi kan vara ett exempel 
för andra att följa för att ställa om till en hållbar utveckling.

Vi vill inte bara peka på miljöproblemen. Vi vill också vara med att finna 
lösningarna.



Gång- och cykelbanor innanför kanalen
Centerpartiet i Malmö vill satsa på en levande stad där normen ska utgå från de som vill 
gå och cykla. Därför vill vi att alla gator utom busstråken ska vara gång- och cykelgator 
där bilarna får anpassa sig efter de som går och cyklar. *

100% förnybar och/eller återvunnen energi
Malmö ska ligga i framkant vad gäller förnybar och/eller återvunnen energi för 
minimal påverkan på klimat och miljö. Centerpartiet i Malmö vill att kommunens 
offentliga verksamheter ska försörjas med enbart förnybar och/eller återvunnen 
energi. All energi som används i kommunal verksamhet skall komma från förnybar 
och/eller återvunnen energi från och med 2025 till skillnad från Malmös befintliga mål 
2030. Malmös fjärrvärme produceras idag till stor del med fossilgas och utgör en av 
kommunens största utsläppskällor av växthusgaser. Anläggningarna ska byggas om 
för biogasanvändning eller ersättas med motsvarande. Detta bör ske i samarbete med 
ägarna av kommunens produktionsanläggningar och fjärrvärmenät. 

Underlätta för installation av solceller
Centerpartiet i Malmö vill arbeta för att fler privatpersoner ska kunna installera solceller. 
Vi vill även att flera fastighetsägare ska kunna gå ihop och investera i en gemensam 
solcellsanläggning.

Malmö stad som testarena för nya transport-, energi- och miljölösningar
Malmö har med sin unika ställning och närhet till Danmark förutsättningar att gå i 
bräschen för nya lösningar i den gröna omställningen. Vi vill att Malmö blir en stad som 
satsar på innovation och vågar prova nya lösningar inom transport, energi och miljö. Vi 
vill resurs- och tidseffektivisera prövningen av ny teknik genom att skapa möjlighet för 
fler gemensamma testbäddar med Köpenhamn.
 
300 nya laddplatser
Kommunen måste agera för att möta ett ökande behov av laddplatser för elbilar. 
Då de flesta laddar sina bilar där de står parkerade under en längre tid är det 
framförallt bostäder och arbetsplatser som berörs. Vi vill därför arbeta för att 
kommunen är förberedd genom att en del av MKB:s parkeringsplatser, kommunens 
personalparkeringar och gatuparkering i de områden där boendeparkering förekommer 
förses med laddplatser. Centerpartiet vill under mandatperioden bygga 300 nya 
laddplatser.

En klok hantering av maten
Centerpartiet i Malmö vill minska matsvinnet i skolan, vården och omsorgen 
genom bättre planerade inköp samt större möjligheter att sopsortera effektivt. De 
livsmedelstransporter som används av Malmö Stad ska effektiviseras för att minska 
både onödiga utsläpp och buller.

Krav på mat som håller svensk standard
Mat producerad i Sverige håller en hög nivå både vad gäller kvalitet, djurhållning och 
ekologisk hållbarhet. Vi ser i dag stora problem i många länder med besinningslösa 
mängder antibiotika i köttproduktionen och således i köttet vi importerar från dessa 
länder. Centerpartiet vill att all mat som upphandlas och serveras i kommunala 
verksamheter såsom skolan, vården och omsorgen ska hålla svensk standard när det 
gäller djur- och livsmedelshantering med rekommendationer till privata aktörer att följa 
med samma goda exempel. 

*Enda undantag är färdtjänst, blåljusbilar och företagstransporter.
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God, näringsrik mat i skola, vård och omsorg
God och hälsosam mat är någonting som Malmö Stad ska kunna garantera inom skolan, 
vården och omsorgen. God och näringsriktig mat ökar inte bara livskvaliteten för våra 
gamla och sjuka utan är även en förutsättning för att våra elever ska kunna prestera på 
topp i skolan. Centerpartiet vill därför att all mat som serveras inom vården, omsorgen 
och skolan ska leva upp till högsta standard, inte minst när det gäller näringsinnehåll 
och ekologisk hållbarhet.

Giftfria skolor och förskolor
Ingen människa ska bli utsatt för gifter i sin vardag. Det gäller inte minst inom skolan. 
Som förälder ska du kunna vara säker på att möbler och mattor i skolan eller leksaker 
på förskolan inte är giftiga. Därför vill Centerpartiet göra alla Malmös skolor och 
förskolor giftfria.

Öppen dagvattenhantering
Antalet regnoväder som är så kraftiga att Malmös dagvattensystem överbelastas 
inträffar allt oftare, med kraftiga översvämningar som följd. För att minska 
påfrestningarna på ledningsnätet vill Centerpartiet i större utsträckning införa öppen 
dagvattenhantering. Det innebär att regnvatten i första hand ska ledas till för ändamålet 
avsedda grönområden, där det kan infiltrera i marken istället för att ledas direkt till 
ledningsnätet.

Rusta Malmö stad för klimatförändringar
Vi måste rusta Malmö för ett föränderligt klimat. Havsnivåerna förväntas stiga och 
kraftiga regnoväder ser ut att kunna bli mer frekventa. Stadsbyggandet måste anpassas 
för att inte Malmö ska riskera fler översvämningar. Vid en mindre höjning av havsnivån 
riskerar Citytunneln att översvämmas vid Anna Lindhs plats. För att undvika detta krävs 
anläggningar som kan dämma upp havet vid högre havsnivåer. Detta bör beaktas vid 
planering av Nyhamnen och Västra Hamnens fortsatta utveckling.

Sophantering
Det ska vara lätt att göra rätt. Malmö stad bör ha en nolltolerans mot nedskräpning. 
Det är allmänt känt att en stökig miljö genererar ytterligare nedskräpning. Centerpartiet 
i Malmö vill att kommunen håller efter den offentliga miljön bättre, samtidigt som 
man tar nedskräpning på större allvar. För att göra det lätt att göra rätt bör fler 
papperskorgar placeras ut i kommunen och en större andel av dessa utrustas med 
sorteringskärl. En liten hållare för pantburkar samt en askkopp bör vara standard på alla 
Malmös papperskorgar.
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INtegration
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Centerpartiet i Malmö vill:

Centerpartiets integrationspolitik kombinerar öppenhet och ansvar. Att 
människor från olika delar av världen kommer till Malmö är bra. Det 
bidrar till att utveckla vår stad och bidrar till ökad mångfald och kultur. 
Men på grund av den dåliga integrationen i Malmö har det också skapat 
en kluven stad där delar av staden har stor arbetslöshet och det tar 
längre tid att komma in på arbetsmarknaden än någon annanstans i 
Sverige. 

Vi har även problem med hederskultur och förtryck, särskilt av flickor. 
Där måste vi vara tydliga. Möjligheter, skyldigheter och rättigheter ska 
vara lika för alla. Punkt. 

För oss är det en självklarhet att alla ska ha samma chans att få ett 
jobb, en bostad, en utbildning eller att starta ett företag i Malmö. Vi 
vill att Malmö ska bejaka olikheter samtidigt som alla erbjuds samma 
förutsättningar. 

Centerpartiet i Malmö vill satsa på långsiktigt hållbara lösningar för 
en integration i toppklass. Vi vill bland annat satsa på en effektivare 
arbetsförmedling, minskat regelkrångel och en tydlig effektiv 
kartläggning av nyanländas kompetenser. 

Inte minst måste skolorna fungera så alla lär sig svenska och får 
behörighet till gymnasiet. Annars kommer vi aldrig bryta klyvningen av 
Malmö.

Malmö stad måste bli en stad som är enkel att komma till och smidig 
att integreras i. Malmö måste bli en inkluderande stad där alla har 
möjlighet att utvecklas och växa såväl social som ekonomiskt. Malmö 
måste bli möjligheternas stad. För alla.



Ökad kompetens kring kulturens betydelse för integration
Centerpartiet i Malmö vill se en kompetensförstärkning inom kommunens och samhällets 
offentliga förvaltningar såsom socialtjänst, polis och skola kring hur kultur påverkar 
integration. Forskning visar att majoritets- och minoritetsgrupper med olika kulturarv 
förhåller sig olika till anpassning i det nya landet, med andra normerande värderingar 
än de i hemlandet rådande. För att de offentliga förvaltningarna ska vara rustade för att 
bemöta olika personer rätt i frågan om integration, krävs också ett lyft i kompetensen 
kring kulturens betydelse för frågan.

Obligatorisk samhällsorientering
Samhällsorientering i kombination med SFI är en viktig del för att nyanlända ska 
komma in i det svenska samhället och Malmö. Genom ökad förståelse för lagar, 
regler och skyldigheter, men också medborgerliga fri- och rättigheter, får nyanlända 
bättre förutsättningar att komma ut på arbetsmarknaden. Centerpartiet vill titta på 
möjligheterna att göra en sådan samhällsorientering obligatorisk eller knyta den till olika 
samhällsförmåner. 

Bättre fungerande SFI
Vi vill kvalitetssäkra SFI-utbildningen i Malmö och säkerställa att all SFI-utbildning följer 
gemensamma krav- och kvalitetsmål. Vi vill se till att goda resultat från SFI-utbildningen 
blir ett krav för att individer ska få full tillgång till vissa samhällsförmåner, och 
därigenom få fler att fullgöra sin SFI-utbildning med tillfredsställande resultat. Genom 
att tillåta fler upphandlingar om SFI från olika föreningar och företag kan vi lättare 
utnyttja spetskompetensen i samhället och stärka pedagogiken och lärandetakten på 
olika SFI-utbildningar. 

SFI under asylprocessen
För att underlätta integrationen av nyanlända är det viktigt att de får påbörja 
undervisning i svenska så snabbt som möjligt. Centerpartiet i Malmö vill därför att 
asylsökande ska gå SFI redan under sin asylprocess. 

Kommunala snabbspår
Snabbspår gör det möjligt för nyanlända och personer som står utanför 
arbetsmarknaden att bidra till att täcka upp bristen på personal inom förskola, skola 
och äldreomsorg. Där ska tidigare erfarenhet och kompetens valideras samt praktik och 
kompletterande utbildningar ges för att nå det långsiktiga målet - arbete i stället för 
bidrag. 

Från nyanländ till nyanställd
Centerpartiet i Malmö vill se en stärkt kartläggning av nyanländas kompetenser under 
ett tidigt skede och tillgängliggöra informationen för arbetsförmedlare som har möjlighet 
att matcha nyanlända mot arbete, praktikplatser, snabbspår eller mot förenings- och 
näringslivet.

Samhällskunskap och värderingar
Centerpartiet i Malmö vill införa obligatoriska utbildningar i sexualkunskap samt 
värderingar och normer som går i linje med ett öppet och inkluderande samhälle för alla 
ensamkommande barn och all personal på kommunens HVB-hem. Sådana utbildningar 
kan med fördel ske i samarbete med det ideella föreningslivet, exempelvis med 
RFSU, Röda Korset eller Rädda Barnen. Exempel på sådana samhällsutbildningar och 
värderingar hittar vi i bland annat Norge, där de gett goda resultat. 

14



Ökad geografisk spridning av de kommunala verksamheterna
Med fler kommunala verksamheter utspridda i hela Malmö skapas naturliga mötesplatser 
och bättre underlag för lokala torg. Integrationen och den sociala rörligheten ökar. 
Hyreskostnaderna för lokaler och bostäder i stadskärnan blir dessutom lägre när 
värdefull mark i centrum kan frigöras till annat. Centerpartiet i Malmö vill därför se en 
ökad geografisk spridning av den kommunala verksamheten. 

Stärkta insatser inom det sociala området
Centerpartiet i Malmö vill se fler och stärkta insatser inom det sociala området, 
exempelvis i form av simundervisning, organiserad språkundervisning för asylsökande 
eller kurser som fungerar som ett slags förberedande SFI. 

Anonymiserade ansökningshandlingar vid kommunal rekrytering
I dag kan ett efternamn avgöra vem som får ett jobb. Centerpartiet i Malmö anser att 
detta är helt oacceptabelt. För att minska diskrimineringen på arbetsmarknaden vill 
Centerpartiet i Malmö därför införa anonymiserade ansökningshandlingar i kommunens 
alla rekryteringsprocesser. 

Högre delaktighet i stadsutformning
Centerpartiet i Malmö vill att makten ska utgå från individen i så hög grad som möjligt. 
Vi ser positivt på att låta människor vara med och utforma stadsdelarna samt stödja 
initiativ till nya affärslokaler, torghandel, biografer och konferenslokaler. Detta för att 
öka rörligheten mellan Malmös olika stadsdelar och skapa ett tryggare Malmö där fler 
människor rör sig utomhus under en större del av dygnet. 

Integrationspott och mötesplatser
Föreningslivet och integrationen går på många sätt hand i hand. För att underlätta 
föreningslivets roll i integrationsprocessen vill Centerpartiet i Malmö att föreningar ska 
kunna söka bidrag ur en pott till integrationsfrämjande insatser som syftar till att nå 
ut till en bredare målgrupp. Som nyanländ kan det vara svårt att orientera sig i Malmö 
både socialt och praktiskt. Centerpartiet i Malmö vill därför att stödet med fördel ska 
kunna sökas av föreningar som arbetar med mentorskap för nyanlända och som skapar 
mötesplatser som exempelvis språkkaféer. Information om dessa mötesplatser ska vara 
lättillgänglig.  

Goda exempel till Malmö
Centerpartiet i Malmö vill öka och stärka samverkan med vänorter inom EU för att lära 
oss mer, inte minst om integration, och kunna prova goda exempel i vår stad.

SFI-förskola
Att nyanlända barn kommer in i samhället fort är mycket viktigt. Ett bra sätt att nå 
barn till nyanlända föräldrar är att erbjuda integrationsförskola där förskoleverksamhet 
bedrivs samtidigt med SFI-undervisning. Försök har gjorts i vissa stadsdelar i Stockholm 
med goda resultat. Centerpartiet vill därför prova SFI-förskolor även i Malmö.

Boende efter arbetstillfälle
Centerpartiet vill arbeta för att folk ska kunna bo var de vill. För att skapa en mer 
jämlik belastning på landets olika kommuner vill vi verka för att friheten att flytta 
och bosätta sig överallt också ska innebära att det ställs krav på att man klarar av att 
försörja sig själv eller att det vid flytt finns goda chanser till egen försörjning inom 
kommunen. Detta för att förhindra att segregerade områden uppkommer som följd av 
snabb befolkningstillväxt vid migration. Centerpartiet i Malmö inser även värdet i att 
kunna bo och verka på samma ort och vill därför, för att främja såväl integrationen som 
arbetsmarknaden, förenkla för människor att få boende på orten där de arbetar. 
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Avskaffa ID-kontrollerna
ID-kontrollerna vid inresa från Danmark är ineffektiva och försvårar framförallt för 
svenskar och danskar som dagspendlar mellan länderna. Centerpartiet i Malmö kräver 
därför att regeringen avskaffar ID-kontrollerna, då de ändå inte löser några problem och 
i huvudsak drabbar arbetspendlare.
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Trygghet

17

Centerpartiet i Malmö vill: 

Malmö är fylld med vackra gator, torg och parker. Men alldeles för 
många malmöbor känner sig otrygga över att vandra runt i vår stad och 
även när de är hemma. Orsakerna är många. Äldre saknar egenmakt i 
vård och omsorg, kvinnor utsätts för hedersförtryck och våld, kriminella 
gäng skjuter och mördar. 

Medan många typer av kriminalitet har minskat finns det fortfarande 
en stor otrygghet och därför behövs en bred syn på insatser och ökad 
fokus på det förebyggande arbetet. När polisen behövs är det oftast för 
sent.

Malmö behöver fler poliser. Men vi kan inte vänta. Därför satsar 
Centerpartiet på ordningsvakter och ökad samarbete med civilsamhället 
för att fler vuxna kan bidra till trygga miljöer.

Inget parti satsar så tydligt på kvinnors trygghet som Centerpartiet. 
Med en historisk satsning mot hedersförtryck och våld i hemmet 
stärker vi kvinnojourer, resursteamet mot heder och nära insatserna i 
bostadsområden. 

Malmö måste bli en stad där du kan känna dig trygg och fri. En stad där 
du inte känner dig i risk för diskriminering, hot eller våld. Oavsett kön, 
var du kommer ifrån, vad du tror på eller vem du älskar.



Förebyggande insatser mot kriminalitet
Centerpartiet i Malmö vill satsa på förebyggande insatser mot kriminalitet. Att förhindra 
brott redan innan de begåtts är det bästa sättet att skapa såväl säkerhet som upplevd 
trygghet. Fler aktörer måste involveras och förebyggande arbete prioriteras i skolorna 
då tidiga insat-ser är avgörande för att få individer bort från en brottslig bana.

Skapa BID-samarbeten 
Malmö borde skapa fler så kallade BID-samarbeten (Business Improvement Districts), 
en internationellt etablerad metod för samverkan mellan privat och offentlig sektor där 
hyresvärdar, kommunen, polisen, civilsamhället och lokala företag arbetar tillsammans 
för att förebygga brott. Denna typ av långsiktig samverkan istället för kortsiktiga 
åtgärder är ett måste om vi ska komma till rätta med kriminaliteten i Malmö.

Fler närpoliser i stadsdelarna
De flesta brott begås lokalt och löses bäst lokalt. Med erfarna poliser som stannar länge 
på samma plats/befattning är det lättare att jobba långsiktigt med kontaktskapande, 
brottsförebyggande och med ökad trygghet. Centerpartiet i Malmö vill ha en ökad 
polisnärvaro i hela Malmö. 

Anställ 100 ordningsvakter i hela Malmö
Polisen i Malmö behöver förstärkning. En ordningsvakt kan aldrig ersätta en polis 
men kan avlasta polisen så att de kan fokusera på den grövre brottsligheten. Vi vill 
se en kommunal ordningsvaktskår i stadsmiljön som kan användas flexibelt i utökade 
patrulleringsområden över hela kommunen och bidra till ökad trygghet. Organisation, 
arbetssätt och befogenheter ska utformas i samarbete med berörda förvaltningar, polis, 
andra myndigheter och organisationer.

Snabbare klottersanering 
Centerpartiet i Malmö vill se att snabbare åtgärder sätts in för områden där klotter och 
ska-degörelse förekommer. Åtgärder i form av klottersanering/uppstädning/inledande 
reparation ska med fördel sättas in redan inom 24 timmar. 

Stärk arbetet mot våld i hemmet
Centerpartiet i Malmö vill se ett införande av ett program med inriktning mot huskurage 
i de kommunala bostadsbolagen för att minska misshandel och våld i hemmet. Detta 
skulle möj-liggöra en form av grannsamverkan mot våld i hemmet. Genom att sprida 
kunskap kan fler få en möjlighet att visa omtanke och omsorg vid misstanke om att en 
granne riskerar att fara illa. Malmö bör införa huskurage i alla allmännyttiga bostäder 
och ge alla bostadsrätts-föreningar som vill möjlighet att få ta del av kunskapen.
 
Långsiktig finansiering till mobila resurs- och stödteam mot hedersförtryck och 
våld i nära relationer 
Långsiktig finansiering till stödteam och skyddande boenden är en nyckel i det 
långsiktiga arbetet mot hedersförtryck och våld i nära relationer. Vi vill göra mobila 
resurs- och stödteam permanenta. Teamen bör även ha möjlighet att bedriva 
uppsökande verksamhet.

Specificerad statistik kring hedersvåldets omfattning inom socialtjänstens 
register
Länsstyrelsen Östergötland, som länge haft det specifika uppdraget att stärka 
arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck, har efterlyst att specifik statistik inom 
socialtjänsten ska föras över hedersrelaterade ärenden som kommunen hanterar varje 
år. Vi vill att Malmö Stad inför dessa krav och börjar föra statistik kring hur många 
ärenden som inom social-tjänsten har en koppling till hedersrelaterat förtryck och våld 
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för att lättare kunna följa ut-vecklingen av insatta åtgärder och få en tydligare överblick 
kring utsattheten. 

Motverka radikalisering och våldsbejakande extremism
För att minska rekrytering till extrema grupper, såväl religiösa som 
höger- och vänsterextrema, är det viktigt att täppa igen rekryterings- och 
finansieringsmöjligheterna. Centerpartiet menar att det är viktigt att fånga upp de 
ungdomar som är i riskzonen för att radikaliseras. All offentlig personal som arbetar 
med barn och unga måste få utbildning i hur man identifierar och hanterar unga i den 
riskzonen. Kommunikationen med olika religiösa samfund och samlingsplatser är otroligt 
viktig för att samordna arbetet mot religiös extremism. Centerpartiet tycker också att 
processen för att lagföra hemvändare från terrorresor måste gå snabbare. Kommunen 
kan biträda polis och rättsväsende genom effektiv infrastruktur för system och olika 
servicetjänster. Det måste gå snabbt att identifiera hemvändarna och därmed förebygga 
brott och attacker. Fokus behöver ligga på både samhälls-, grupp- och individnivå för att 
motverka radikalisering och extremism. 

Förebygg brott
Centerpartiet menar att en stor del av invånarnas trygghetsupplevelse handlar om 
åtgärder som förebygger och gör det lättare att lagföra brott. Vi vill se ett närmre 
samarbete mellan näringsliv, polis och ordningsvakter för att förebygga brott. Det kan 
vara fler ordningsvakter, att upphandla ideella trygghetsvandrarprogram och utöka 
antalet sambandscentraler.

Fler fältassistenter
Centerpartiet menar att vi behöver fler fältassistenter för att öka tryggheten i Malmö 
på nätter och kvällar. Därför vill vi skjuta riktade medel till stadsdelarna för att kunna 
anställa fler fritids- och fältassistenter.  

Tryggare kollektivtrafik nattetid
En attraktiv kollektivtrafik dygnet runt är viktig, inte minst ur trygghetssynpunkt. Precis 
som nämns i Centerpartiet Skånes regionala valprogram så är högre hållplatstäthet på 
nätterna önskvärt. Centerpartiet i Malmö vill även utreda möjligheten till alternativa 
busslinjer. Det skulle innebära att busschauffören lägger upp rutten efter passagerarnas 
önskemål. Detta kan vara ett effektivt komplement till den vanliga nattbussen, för att 
öka turtätheten och minska väntetiden vid busshållplatsen som annars kan upplevas 
som en otrygg del av hemresan.

Ge förtur i bostadsköerna för personer som blivit utsatta för våld i nära 
relationer
Centerpartiet i Malmö vill bekämpa alla former av våld i nära relationer och ge stöd till 
dem som drabbats så att fler kan komma vidare till ett liv i frihet så snart som möjligt. 
Ett stort problem för kvinno- och mansjourerna är bristen på bostäder vilket har lett till 
att utslussningen från det skyddande boendet försvårats. Många blir kvar på boendet 
eftersom de inte har någonstans att ta vägen samtidigt som akuta fall inte får plats. 
Centerpartiet i Malmö vill att personer som blivit utsatta för våld i nära relationer 
ska kunna få förtur i bostadsköerna.
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Vård och omsorg

20

Centerpartiet i Malmö vill: 

Äldreomsorgen i Malmö ska vara jämlik, värdig och trygg för alla 
våra äldre. Äldreboendet måste bli en plats så bra att man kan längta 
dit. En plats för livskvalitet och fortsatt utveckling att se fram emot. 
Hemtjänsten måste bli trygg med närvarande personal som inte byts 
ut varje dag. Äldreomsorgen måste bli en plats som inte bara håller 
människor vid liv utan faktiskt låter människor leva. 

Idag är äldreomsorgen i Malmö bland de lägst rankade i Sverige. När 
man frågar de äldre själv. De 25 äldreboenden som får lägst betyg av 
våra äldre är dessutom alla kommunala. Det kan vi inte acceptera.

Vården är dit du vänder dig när du är som allra mest utsatt. När du är 
i stort behov av trygghet. För gamla och sjuka personer är det extra 
viktigt att vården och omsorgen hänger ihop. Centerpartiet i Malmö har 
en vision om en vård i toppklass. En digitaliserad, modern och smidig 
sjukvård med individens behov i fokus. Långt ifrån långa köer och 
väntetider. En sjukvård i Skåne i nära samspel med omsorgen i Malmö. 

Centerpartiet i Malmö vill att sjukvården och äldreomsorgen ska präglas 
av valfrihet och kvalitet där dina behov, och inte kommunens, står i 
fokus.



Ökad valfrihet i hemtjänsten
Valfrihet i välfärden är viktigt. Centerpartiet i Malmö vill att äldre i högre utsträckning 
själva ska få bestämma servicens innehåll inom ramen för sin beviljade omfattning av 
hemtjänst. 

Gör måltidsmodellen till standard 
Mat är ett positivt inslag i många människors liv som bidrar till livskvalitet. Därför är 
det av yttersta vikt att våra äldre får god och näringsriktig mat. Måltidsmodellen bygger 
på att måltiderna ska ses som en hel upplevelse, att den ska vara god, näringsriktig, 
hållbar, trivsam, integrerad och säker. Måltidsplanen ska utformas i samarbete med 
dietister med geriatrisk kompetens. 
Centerpartiet i Malmö vill satsa på tillagningskök på fler av våra äldreboenden med mat 
lagad på klimatsmarta råvaror av hög kvalitet. Vi vill att alla kommunala boenden ska 
införa måltidsmodellen samt att alla råvaror ska hålla svensk standard.  

Individanpassa servicen för personer med funktionshinder  
Människor med funktionsvariationer är inte en homogen grupp. Stöd måste därför ges 
utifrån individens behov. Det kan exempelvis handla om handledning och praktikplatser 
för att få värdefull arbetslivserfarenhet. Därför är det viktigt att socialtjänsten, men 
också omsorgen för funktionsvarierade, utgår från just individens behov, önskemål och 
synpunkter. Kommunen bör följaktligen utforma tydligare rutiner för socialtjänst och 
omsorg där behovsanpassningen blir en naturlig del.

Bättre kontinuitet i hemvården och på vårdboende
Det är idag hög personalomsättning inom äldrevården.  Brukare vittnar om 
personal som ständigt byts ut. Centerpartiet vill se en högkvalitativ äldrevård, då 
krävs kontinuitet hos personalen. Äldre ska inte behöva möta ett så stort antal 
omvårdnadspersonal.

Satsa på nischade vårdboenden
Många av Malmös vårdboenden är i dag mycket snarlika och standardiserade, trots att 
många brukare önskar att exempelvis ha nära till natur eller kunna välja boenden som 
erbjuder andra aktiviteter. Centerpartiet i Malmö vill satsa på fler nischade äldreboenden 
för ett rikare utbud.  

Högspecialiserad omvårdnad
Högspecialiserad omvårdnad har högre kvalitet. Centerpartiet i Malmö vill möjliggöra 
för en specialisering inom äldrevården genom fler diagnosspecifika vårdboenden. En 
specialisering bidrar till högre kompetens hos personalen, vilket i sin tur ger högre 
kvalitet på den vård och omvårdnad som utförs.

Erbjud fler karriärvägar inom vård- och omsorg
Äldreomsorgen behöver vara en arbetsplats där medarbetarna kan utvecklas och 
vidareutbilda sig. Centerpartiet i Malmö vill därför att Malmö satsar på våra medarbetare 
genom att erbjuda fler fortbildningar och fler karriärvägar. På så sätt kan vi öppna upp 
för fler yrkesområden inom vård- och omsorg. 

Satsa på en digital vård och omsorg
Digitaliseringen öppnar upp för många möjligheter. Centerpartiet i Malmö vill se över 
digitaliseringens möjligheter i hela äldrevården. Med sensorer, digitala nyckelsystem 
och kommunikationsredskap ger vi personalen mer tid till den enskilde vårdtagaren och 
förenklar kontakten med nära och kära. 
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Minska den ofrivilliga ensamheten för Malmös äldre
I dag är många äldre ofrivilligt ensamma. Centerpartiet i Malmö vill motverka den 
ofrivilliga ensamheten genom samarbete med föreningar och civilsamhälle, samt 
genom att effektivisera omsorgen så att personal har mer tid till den enskilda vård- och 
omsorgstagaren. Ensamma äldre ska även kunna få en ”måltidsvän”, en volontär som 
äter tillsammans med den äldre en gång i veckan. 

Öka tillgången till geriatrisk kompetens i äldreomsorgen
För äldre och deras anhöriga anser Centerpartiet i Malmö att det är mycket angeläget 
med bättre tillgång till geriatrisk kompetens i kommunens äldreomsorg. Vi vill även se 
att den allmänna äldrekompetensen i hemtjänsten och på äldreboenden förbättras.

Garanterad tillgång till trygghetsboende
Personer som är 80 år fyllda ska ha en garanterad rätt att flytta till ett trygghetsboende. 
Centerpartiet i Malmö vill att kommunen ska underlätta för äldre att bo kvar hemma, 
men kvarboendeprincipen får inte drivas så långt att den leder till otrygghet och ofrivillig 
ensamhet. 

Fler äldrevårdscentraler i Malmö
Äldre är ofta multisjuka och behöver för äldre särskilt anpassad behandling och 
medicinering. Centerpartiet i Malmö vill vara pådrivande för att fler äldrevårdscentraler 
ska öppnas i Malmö.

E-hälsostrategi för ökad trygghet i äldrevården
Digitaliseringen öppnar upp för nya möjligheter inom vård och omsorg. En satsning 
på en e-hälsostrategi i Malmös äldreomsorg kan säkerställa tillgången på nya tekniska 
hjälpmedel som kan bidra till ökad trygghet för äldre.

Översyn av kommunens stöd och hjälp till anhörigvårdare
En betydande del av omsorgen om äldre och funktionshindrade utförs av anhöriga. 
Deras situation behöver uppmärksammas mer och översyn göras för att stödja deras 
värdefulla insatser.

Förbättrad uppföljning av tryggheten för barn i HVB- eller familjehem
Att ett barn upplever sin tillvaro som trygg är någonting av det viktigaste vi bör ge 
dem, en trygg tillvaro ska kommunen kunna garantera dem. Centerpartiet i Malmö vill 
verka för en förbättrad uppföljning av tryggheten för barn i HVB- eller familjehem för att 
stärka arbetet mot psykisk ohälsa och kriminella karriärer. 
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Ekonomi & organisatioN

23

Centerpartiet i Malmö vill: 

En hållbar stad förutsätter en hållbar ekonomi. Därför är en ansvarsfull 
ekonomisk hantering är avgörande för Malmös framtida utveckling. 

Centerpartiet vill satsa på en långsiktig ekonomi som tillgodoser 
Malmöbornas behov och täcker den löpande verksamheten utan 
belåning, försäljning eller höjda skatter. 

Malmö stad får årligen generella bidrag på ca en fjärdedel av den totala 
budgeten från staten och andra kommuner. Malmö har ett fantastiskt 
läge och bör inte vara så beroende av bidrag. 

Centerpartiet kommer arbeta konsekvent för att effektivisera, 
digitalisera och automatisera verksamheten för att minska utgifterna för 
Malmö stad samtidigt som ambitionerna i välfärden höjs. 

Centerpartiet är ett decentraliserat parti och tror på medarbetarna 
i Malmö stad. Därför vill vi ge mer makt och inflytande till 
verksamheterna och ökad möjlighet att påverka hur uppgifter ska 
lösas. 

Politiker ska sätta mål och säkra att de efterlevs, inte detaljstyra. Så 
kan vi även minska byråkratin i Malmö.



Lätta på skattetrycket för Malmöborna
Det ska alltid löna sig att arbeta. Skattetrycket i Malmö Stad är i dag v äldigt högt. 
Centerpartiet vill att det generella skattetrycket för Malmös invånare på sikt ska minska.
Sänkt inkomstskatt
Genom att öka antalet förvärvsarbetande i kommunen kommer skatteintäkterna öka 
och därmed öppnas även möjligheter att sänka skatten på arbete. Med en minskad 
inkomstskatt ökar skillnaden mellan att gå på bidrag och få lön. På så sätt får vi fler 
personer in på arbetsmarknaden och minskar bidragsberoendet. Centerpartiet i Malmö 
vill se en sänkt inkomstskatt allteftersom sysselsättningsgraden i Malmö ökar. 

Differentierat bidragssystem för att stärka samhällskontraktet
För att öka incitamenten för att gå från bidrag till arbete samt öka deltagandet i olika 
arbetsmarknadsåtgärder och delaktigheten i samhället bör bidragssystemet vara 
differentierat så att det ställs krav på att delta i olika åtgärder för att få fullt ekonomiskt 
bistånd. Kraven bör gälla exempelvis deltagande i föreningsliv, kulturliv, enklare sysslor 
för kommunens förvaltningar, och för arbetssökande under hela perioden man beviljas 
stöd. 

Förbättrade finansieringsmöjligheter
Centerpartiet i Malmö vill stärka finansieringsmöjligheter för företagare via exempelvis 
riskkapital genom att stärka och uppmuntra mötesplatser där människor med idéer kan 
attrahera kapital från investerare eller sälja sina idéer till drivna entreprenörer. 

En starkare Öresundsregion
Centerpartiet i Malmö vill se ett större samarbete och en starkare ekonomisk utveckling 
inom Öresundsregionen där bland annat Lund, Malmö och Köpenhamn sinsemellan ökar 
utbytet av affärsidéer, företag, kompetens och forskning samt fortsätter stärka sin egen 
respektive profil inom regionen. 

Målspecifika innovativa upphandlingar
Centerpartiet i Malmö ser problemen som finns i dag för små företag att hävda sig 
i konkurrensen med marknadens och kommunens större aktörer. Vi vill ta vara på 
den kraft och de jobbskaparmöjligheter som finns hos småföretagen. Vi vill bidra 
till möjligheter inom kreativitet, spännande samarbeten och nya affärsmodeller. I 
samarbete med andra kommuner bör Malmö även utföra fler innovationsupphandlingar 
där teknik och tjänster som ännu inte finns efterfrågas för att skapa en tidig marknad 
för innovationsföretag. För att även ge små och medelstora företag chansen att delta i 
upphandlingsprocesser bör dessa förenklas. Centerpartiet i Malmö vill att kommunen ska 
låta en större del av upphandlingen handla om vilka mål som ska uppfyllas och vilken 
slutprodukt som eftersträvas, istället för att teknikspecifikt ange vad som ska utföras.

Inköp och upphandling som egen nämnd
Kommunen bör tillsätta en utredning som tittar på vad en specialiserad nämnd för inköp 
och upphandling skulle innebära för kommunens framtida ekonomi. I det fall det skulle 
visa sig att en egen nämnd för dessa frågor hade stärkt kompetensen och förbättrat/
förenklat upphandlingsprocesser bör en sådan införas. 

Digitalisera och automatisera den kommunala administrationen 
Den kommunala byråkratin måste minska och effektiviseras. För att uppnå snabbare 
och mer rättssäker handläggning vill Centerpartiet i Malmö digitalisera och automatisera 
så mycket av den kommunala administrationen som möjligt. Ett första mål är att 50 
procent av den manuella administrationen automatiseras.

24



Inför en transformationsenhet 
Centerpartiet i Malmö vill införa en transformationsenhet med syfte att säkra den 
nödvändiga förändringen av kommunens arbete mot en digital tidsålder.
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Grön stadsutveckling

26

Centerpartiet i Malmö vill:

Centerpartiet vill se en hållbar, grön stad där mångfald och gemenskap 
bejakas. Det skapar vi genom att stärka infrastrukturen så att olika 
stadsdelar länkas samman. Vi vill öka den sociala rörligheten, rusta upp 
nedgångna områden, bygga smart och bygga nytt. Malmö ska vara en 
stad för alla.
 
Centerpartiet vill se en jämställd stadsplanering. Alla ska kunna röra 
sig i staden på lika villkor vid alla tider på dygnet, utan att känna sig 
otrygga eller utsatta.
 
En del av våra idéer kommer snabbt att synas. Attraktiva, enkla 
bostäder för att få ordning på bostadsbristen, gröna terrasser 
tillgängliga för allmänheten på taken till kommunala fastigheter, fler 
bilpooler för att öka flexibiliteten för de som egentligen inte vill äga en 
bil, bejakande av uteserveringar, streetart och foodtrucks.
 
Annat syns inte lika tydligt men ger ökad livskvalitet. En giftfri miljö i 
skola och förskola är ett exempel, ett effektivare VA-nät som minimerar 
risken för översvämningar och magsjukdomar är ett annat. Ett tredje 
exempel är en garanti om att maten som kommunen serverar ska hålla 
högsta kvalitét, följa svensk standard och så långt som möjligt vara 
närproducerad.
 
Vi vill öka förutsättningar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom 
att underlätta för småskaligt grön energiproduktion och att fler väljer 
miljöanpassade transporter. 

Malmö ska bli en hållbar stad full av liv och möjligheter överallt. En 
integrerande stad för alla. En stad i ständig utveckling. Välkomna!



Gång- och cykelbanor innanför kanalen
Centerpartiet i Malmö vill satsa på en levande stad där normen ska utgå från de som vill 
gå och cykla. Därför vill vi att alla gator utom busstråken ska vara gång- och cykelgator 
där bilarna får anpassa sig efter de som går och cyklar. *

Bygg högt och tätt
Det finns många anledningar till att bygga tätt. En tät stad med många människor 
skapar underlag för handel, arbetstillfällen och kollektivtrafik. Malmö är dessutom 
omgivet av Sveriges bästa åkermark, som skulle behöva tas i anspråk om staden växer 
utåt. Därför måste Malmö växa inåt och på höjden. Samtidigt måste förtätning ske med 
hänsyn till de boende och inte nödvändigtvis i form av stora, höga hus. Centerpartiet i 
Malmö vill se en smart förtätning där hänsyn tas till varje områdes unika karaktär och 
arkitektur. Fokus vid förtätning ska ligga på att skapa en blandad stad: fler hyresrätter 
i områden som domineras av bostadsrätter och villor och vice versa skapar möjligheter 
för människor att mötas. Fler bostäder i centrum och fler butiker och arbetsplatser i 
områden med många boende ger fler möjlighet att arbeta nära hemmet och gör att 
stadsdelen lever dygnet runt och aldrig ligger öde.

Byggnation för minskat bilberoende
För många är bilen nödvändig för att få ihop livspusslet. Samtidigt finns det många som 
gärna skulle ställa bilen och istället gå, cykla eller åka buss, men upplever att de inte 
har möjlighet. För att undvika dyra investeringar i nya vägar vill Centerpartiet i Malmö 
istället avlasta Malmös hårt trafikerade gator genom att använda befintlig infrastruktur 
på ett mer effektivt sätt. Vi vill bygga bort bilberoendet utan att någon tvingas välja ett 
färdmedel en inte föredrar. Hela Malmö ska leva, därför vill vi se fler satsningar, även 
utanför centrum, som underlättar för Malmöborna att röra sig med hjälp av cykel, till 
fots och i kollektivtrafiken. Att nya stadsdelar byggs med arbetsplatser, förskolor och 
butiker inom promenadavstånd är ytterst eftersträvansvärt. Vid förtätning av befintliga 
stadsdelar bör detta hållas i åtanke. Vid större förädlings- och exploateringsarbeten 
är det viktigt att god kollektivtrafik finns på plats redan från start för att minska 
bilberoendet.

Levande stad med större uteliv
Liv och rörelse skapar sammanhållning och trygghet. För att skapa en säker utemiljö 
även nattetid vill vi att Malmö stad ska arbeta tillsammans med de lokala krögarna 
för att tillsammans skapa ett tryggare nattliv. Det innefattar även mer kollektivtrafik 
nattetid och arbete mot svarttaxi. Vi vill även att Malmö stad ska arbeta för att 
stärka folklivet i centrala områden som kan upplevas som utsatta och otrygga genom 
arrangemang som attraherar människor och gynnar lokala näringsidkare.

Fler och bättre park & ride-anläggningar
För att underlätta för den som bor utanför innerstaden och inte har tillgång till 
kollektivtrafik hela vägen hem vill Centerpartiet i Malmö bygga fler så kallade park & 
ride-anläggningar som möjliggör för människor att lämna bilen utanför stadskärnan 
och byta till kollektivtrafik. För att underlätta bytet är det viktigt att anläggningarna 
utformas bekvämt och smidigt, gärna med möjlighet att vänta inomhus och tillgång till 
exempelvis verkstadsservice och butiker. Parkeringen bör vara kostnadsfri för den som 
har Skånetrafikens månadskort. Det ska även finnas ett gott utbud av laddplatser för 
elbilar.

*Enda undantag är färdtjänst, blåljusbilar och företagstransporter.
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Bättre belysning och miljövänligt material på lekplatser
Att våra barn ska känna sig trygga är viktigt. Centerpartiet i Malmö vill därför förse 
Malmös lekplatser och parker med bättre belysning där behovet finns. Vi vill även se 
över miljö- och hälsomässiga aspekter för de olika material som används vid byggnation 
av nya lekplatser. 

Bygg över kontinentalbanan och Inre Ringvägen
Idag utgör både Kontinentalbanan och Inre Ringvägen fysiska och socioekonomiska 
barriärer i Malmö och hindrar vår vision om ett samlat Malmö. Med de skyddsavstånd, 
bullervallar och annat som krävs av en järnväg eller motorväg tar dessutom de upp yta 
som rätt utnyttjat kan motsvara en mindre svensk stad. Därför vill Centerpartiet i Malmö 
undersöka möjligheterna att bygga över eller gräva ner stora delar av både ringvägen 
och kontinentalbanan. Vi kommer att undersöka möjliga finansieringslösningar, till 
exempel via staten och EU.

Underlätta för små aktörer att bygga i Malmö
För att skapa mer variation i byggandet och öka konkurrensen vill Centerpartiet i Malmö 
underlätta för mindre byggföretag att bygga i Malmö. Därför vill Centerpartiet att Malmö 
stad i sina detaljplaner ska eftersträva fler men till ytan mindre fastigheter, så att 
många olika entreprenörer ska ha möjlighet att bygga i Malmö 

Uppmuntra och underlätta för privata stadsbyggnadsinitiativ
Merparten av förtätningen i Malmö kommer de närmaste åren ske i form av större 
exploateringar av hamn- och industriområden. Det är positivt, men Centerpartiet i 
Malmö välkomnar och uppmuntrar också initiativ i mindre skala. En fastighetsägare 
som bygger ut sitt lägenhetshus genom att göra ett halvöppet kvarter till ett slutet, en 
bostadsrättsförening som bygger lägenheter på vinden eller pensionärer som köper en 
villatomt och bygger om huset till ett kollektivt seniorboende är alla exempel på initiativ 
vi vill uppmuntra. Därför vill vi att Malmö Stads Bolotsuppdrag utökas till att aktivt 
arbeta för ett ökat byggande, till exempel genom att ta fram och bistå med lättillgänglig 
information kring hur man bör gå till väga, hur planprocessen fungerar samt vilka 
tillstånd som behövs.

Uppmuntra innovativa lösningar vid bostadsupphandling
Centerpartiet i Malmö vill uppmuntra till innovation inom kommunen. I Sverige finns 
en tradition av att via regelverk detaljstyra till exempel hur stort ett badrum ska 
vara. Ambitionen har oftast varit att skapa en god livsmiljö för den boende, oavsett 
dennes förutsättningar. Resultatet har istället blivit färre, större och dyrare lägenheter. 
Centerpartiet i Malmö vill se så få krav på tekniska lösningar som möjligt i kommunens 
upphandlingar. Istället vill vi att kraven i så stor utsträckning som möjligt ska vara 
baserade på funktion, vilket uppmuntrar till innovation från entreprenören och leder till 
en billigare slutprodukt för oss skattebetalare utan att tumma på kvaliteten.

Modern, anpassningsbar stadsbyggnad
Malmö stad ska anpassa sitt lokalbehov för nutiden och framtiden. Behovet av 
förskolor, skolor och äldreboenden varierar med tiden. Att redan vid planeringsstadiet 
tänka på flexibilitet för att på sikt kunna ändra byggnadens funktion är en investering 
som kommer att gagna Malmö i framtiden. Centerpartiet vill därför att all kommunal 
stadsbyggnad sker med ett flexibilitetstänk, för att undvika att behöva riva och bygga 
om i framtiden när behoven kan ha förändrats.

Grönska i stadsmiljön
Vi vill se ett grönare Malmö. Vid nybyggen ska befintliga grönytor bevaras i så stor 
utsträckning som möjligt, och i de fall  detta inte går att uppfylla ska det finnas en plan 
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för hur bristen kan kompenseras. Vi vill också verka för att en större del av kommunen 
blir grönare, till exempel kan restytor i trafiken, exempelvis refuger, i många fall 
omvandlas till regnbäddar som både tillför grönska och tar hand om regnvatten på ett 
naturligt sätt. Vi vill även utnyttja Malmös tak till rekreation genom att anlägga fler 
parker ovanpå kommunens fastigheter, gärna sådana som kan kopplas ihop för att 
skapa långa, upphöjda rekreationsstråk mitt i centrum. Vi vill även verka för ett ökat 
antal s.k. gröna korridorer för att skapa bättre förutsättningar för etablering av flora och 
fauna i och kring Malmö stad. Detta är avgörande för en dynamisk och rik biodiversitet.

Anpassa fler parker för förskolor, skolor och hundägare
Malmös parker behöver göras tillgängliga för flera slags bruk. Vi vill hägna in offentliga 
parker och lekplatser för att förskolor ska kunna utnyttja dem under dagtid och hägna in 
mindre områden i större parker och skapa fler hundgårdar i Malmö.

Friare reglering av nattklubbar och längre öppettider 
Malmös nattliv är både rikt och levande i dag, men jämfört med exempelvis grannen 
Köpenhamn finns en stor outnyttjad potential. En minskad reglering av verksamheten 
behöver ske. Det ska vara lättare att etablera sig och detta ska kompletteras med 
en skärpt tillsyn där nolltolerans råder mot svartklubbar. Tillfälliga och spontana 
arrangemang bör lättare kunna få tillstånd och kommunen bör uppmuntra snarare än 
begränsa framväxten av så kallade blockparties eller kvartersfester, självklart med 
hänsyn tagen till de boende i berört område. 
 
Trygghet för alla
Det är viktigt att alla vågar röra sig fritt i vår stad. Att bygga staden så att gång- och 
cykelvägar ligger i närheten av gator och hus bidrar till ökad trygghet. Tunnlar för gång- 
och cykeltrafik kan verka säkert ur ett trafikperspektiv, men sådana tunnlar upplevs som 
otrygga platser när det börjar skymma, även om de är stora och ljusa. Centerpartiet 
vill därför se ett jämställdhetstänk vid byggnation av gång- och cykelvägar, med allas 
trygghet i fokus.

Bättre belysning av offentliga platser
En bättre belysning av alla offentliga platser är viktigt för att alla ska kunna känna sig 
trygga. Ingen ska behöva känna sig tvungen att ta en omväg eller undvika att ta en 
joggingtur i parken för att det är för mörkt. Centerpartiet vill därför se över behovet av 
ökad belysning i kommunen.

Handlingsplan för jämställd stadsplanering
Vissa platser i Malmö är i dag mindre jämställda än andra. I Centerpartiets vision ska 
ingen behöva undvika delar av Malmö på grund av kön, etnicitet, sexuell läggning, 
funktionsvariation eller ekonomiska förutsättningar. Därför vill vi att Malmö stad 
tar fram en handlingsplan för hur Malmö stad kan anpassas för att tydligare främja 
jämställdheten och minska otryggheten.

Flexiblare kollektivtrafik
För att verkligen konkurrera med andra transportslag behöver Malmös kollektivtrafik bli 
flexiblare och effektivare. De nya superbusslinjerna som Malmö kommer att få under 
den kommande tioårsperioden, tack vare Centerpartiet och Alliansen, är ett viktigt 
steg på vägen. Centerpartiet i Malmö vill se att fler väljer att använda kollektivtrafiken. 
Därför är det viktigt att möjliggöra för en uppgradering av kollektivtrafiken till 
kapacitetsstarkare alternativ. Det är av yttersta vikt att sådana möjligheter redan nu tas 
i beaktande i all stads- och trafikplanering.
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Gör Malmö till världens bästa cykelstad
Att fler väljer cykeln framför bilen är inte bara bra för miljön och folkhälsan, utan leder 
även till minskad trängsel för de som faktiskt måste använda bilen. Därför vill vi arbeta 
för fler och bättre cykelvägar, som dessutom ska ligga där de behövs, snarare än där det 
råkar finnas plats för dem. Många gator i Malmö är idag så breda att de utan problem 
kan delas av för att inrymma en separat cykelbana. För att underlätta för cyklister vill 
Centerpartiet verka för fler cykelparkeringshus och inhägnade cykelparkeringar vid nya 
kollektivtrafikknutpunkter som till exempel Värnhem och Rosengård. Precis som med 
lånecykelsystemet välkomnar vi lösningar där kommunen upplåter marken och låter 
privata entreprenörer driva anläggningar på marknadsmässiga grunder. 

Öka säkerheten för fotgängare
På vissa platser där stora mängder cyklar passerar innebär det faktum att Malmö är en 
cykelstad en ökad fara för fotgängare. För att underlätta för fotgängare och undvika 
olyckor vill Centerpartiet i Malmö att man ska förenkla för fotgängare och anpassa 
cykelvägarna för det ändamålet. Detta vill vi åstadkomma genom exempelvis målade 
övergångsställen över cykelvägarna.

Bilpooler
För att underlätta för fler att resa med ett färdsätt som passar just dem vill 
Centerpartiet i Malmö verka för etablerandet av fler bilpooler i Malmö. Detta kan 
exempelvis ske genom flexiblare p-tal för hyresvärdar som erbjuder hyresgästerna 
en poolbil, men också genom att Malmö stads parkeringar ska kunna upplåtas till 
bilpoolsbilar för att attrahera fler bilpoolsföretag med ”hämta-här-lämna-där-tjänster”.

Trafiksäkra skolmiljöer
För Centerpartiet i Malmö är trafiksäkerheten vid skolorna en viktig fråga. Därför ser 
vi gärna att fler åtgärder vidtas för att skapa en så säker miljö som möjligt kring alla 
Malmös F-9-skolor. Att hastigheten utanför skolorna i Malmö är satt till 30 km/h tycker 
vi är bra. Att den skyltade hastigheten gäller även kvällar och helger gör dock att 
efterlevnaden generellt blir sämre. Vi förespråkar därför att hastigheten tidsbegränsas 
till skoltid, samtidigt som skyltningen blir tydligare och antalet hastighetskontroller blir 
fler.

En flexiblare bostadsmarknad med fler tidsbegränsade kontrakt
För många som behöver en hyresrätt är ett lagligt förstahandskontrakt en utopi. För 
att öka omsättningen på bostadsmarknaden bör MKB införa fler flexlägenheter, med 
korta inflyttningstider och tidsbegränsade kontrakt, i hela sitt bestånd. Lägenheterna 
förmedlas via den vanliga kön och tilldelas sökanden med längst kötid. Till skillnad från 
vanliga lägenheter hamnar man inte sist i kön om man tackar ja till en flexlägenhet, 
men den ger heller inte förtur till andra lägenheter hos MKB. Detta ökar möjligheten för 
till exempel unga, nyseparerade och nyanlända att få en första riktig bostad, samtidigt 
som det kan bidra till social integration.

Bostäder för varje livssituation
I dag är kärnfamiljen fortfarande någonting som en stor del av bostadsbyggandet 
kretsar kring. Verkligheten är dock väldigt mycket mer varierad. MKB bör bygga fler 
olika typer av bostäder och erbjuda ett annat utformade än med kärnfamiljen som 
mall. För den som vill bo tillsammans med en eller flera kompisar är kompis- eller 
kollektivlägenheter, där stora sociala ytor omges av mindre, privata sovrum, ett bra 
alternativ. För den som veckopendlar eller bara vill bo billigt och sällan är hemma kan 
riktigt små mikrolägenheter erbjuda möjligheten att ha en billig sovplats och förvaring 
för det viktigaste. Centerpartiet i Malmö vill att det ska byggas bostäder för alla 
livssituationer. 
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Kvalitativa, integrerande tillfälliga bostäder
För Centerpartiet i Malmö är målet att alla ska ha en permanent bostad. Tyvärr har 
decennier av S-styre i Malmö satt bostadsmarknaden ur spel. Vi ser ett fortsatt behov 
av att bygga tillfälliga bostäder framöver, för att lösa den mest akuta bostadsbristen. 
De tillfälliga bostäder som byggts senaste tiden har byggts avskilt och endast 
för de som haft akut behov. Vi ser stora integrationssvårigheter med ett sådant 
tillvägagångssätt. Då inte bara nyanlända är i akut behov av tillfälliga bostäder vill 
Centerpartiet i Malmö att dessa bostäder, i den mån de byggs, också ska kunna hyras 
ut till andra Malmöbor via MKB:s bostadskö. Det leder till bättre integration för de 
boende, samtidigt som det ger till exempel studenter möjlighet att få en egen billig 
lägenhet. De tillfälliga lägenheterna måste naturligtvis ha en tilltalande utformning och 
hålla en marknadsmässig standard. För att tillgängliggöra mer mark vill vi undersöka 
möjligheten att tillåta byggherrar att upplåta mark i centrala exploateringsområden i 
väntan på att mer permanenta lägenheter byggs.

Tillgängliggör kanalen
Kanalen i Malmö är en fantastisk resurs som Centerpartiet i Malmö gärna ser utnyttjas 
bättre, med både attraktiva rekreationsstråk och bad. Vi har under många år drivit 
frågan om att göra delar av kanalerna badvänliga, då det skulle skapa en ännu mer 
levande stadskärna och knyta samman Malmös gröna parker med dess blåa kanaler. 
Detta vill vi nu utveckla till att även bättre anpassa kanalen för bland annat sportfiske. 
Vi vill att Malmö ska kunna erbjuda god vattenkvalitet, enklare mobila badbryggor, 
fler anpassade fiskeplatser och att fiskekort införs. För att nå dit vill Centerpartiet i 
Malmö även ta ett rejält omtag om den utbredda nedskräpningen av kanalerna, införa 
regelbundna vattenkvalitetsmätningar samt att Malmö stad utreder frågan om att göra 
kanalerna badvänliga.

Inleda planering för självkörande bilar
Centerpartiet i Malmö tror på framtidens lösningar. På teknikens under som i dag 
möjliggör saker vi bara för tjugo år sedan trodde var en omöjlighet. Vi tror att 
självbärande bilar kommer att ha en väsentlig del i människors vardag i framtiden och 
därför vill vi att kommunen inleder en planering av hur dessa ska kunna integreras i vår 
befintliga infrastruktur samt hur denna bör anpassas efter dem. 

Inför fler supercykelstråk och cykelbanor
Centerpartiet i Malmö vill underlätta för cyklister att ta sig fram i Malmö. Därför är det 
av yttersta vikt att vi satsar på fler cykelbanor, främst på tungt trafikerade vägar där 
cykelbanor inte redan finns. Vi vill se fler supercykelstråk genom hela Malmö. 
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Utbildning

32

Centerpartiet i Malmö vill:

Till hösten är det inte bara val, det är dags för hundratals unga i Malmö 
att börja sin första skoldag. För en del av dessa unga kommer skoltiden 
vara en tid de ser tillbaka på med glädje, men för allt för många barn i 
Malmö är det tyvärr inte så. 

Nästan en fjärdedel av Malmös elever går ut grundskolan utan 
godkända betyg i alla ämnen. Det är ett svek mot våra ungdomar som 
vi inte kan acceptera. Därför satsar Centerpartiet i Malmö särskilt på 
elever som inte når godkända resultat.

Centerpartiet i Malmö vill se en skola i Malmö där alla elever kan känna 
sig trygga, där våra lärare har fler kollegor och där alla elever har 
samma chans till en god utbildning. En skola där rektorerna för större 
ansvar och större frihet.

Centerpartiet vill ha en skola som fokuserar på individen och dennes 
behov oavsett som det krävs extra hjälp eller nya utmaningar.

Centerpartiet i Malmö vill se en digitalisering av Malmös skolor med 
tydligt fokus på innovation och stärkt samarbete mellan näringslivet 
och skolorna. Vi vill se fler lärlingsutbildningar och praktik runtom i 
staden för att sänka trösklarna för Malmös ungdomar att komma in på 
arbetsmarknaden efter sin utbildning. 

Det är i skolan vi bygger framtidens Malmö. Det är dags för en 
skolpolitik som tror på att alla både kan och ska lyckas.



Höjda lärarlöner
Malmös lärare har lägre lön än sina kollegor i kranskommunerna, trots att jobbet 
i många av Malmös skolor ställer högre krav. Centerpartiet i Malmö vill garantera 
eleverna i Malmös skolor de bästa lärarna. Därför vill vi höja lärarlönerna för att matcha 
kranskommunernas. 

En individanpassad, digital skola
Världen blir allt mer digital. Detta gäller även skolan och därmed krävs 
kompetensutveckling inom lärarkåren samt kloka teknikinvesteringar inom Malmös 
skolor. Centerpartiet tror på en digital strategi som är individanpassningsbar för att 
möta behoven både hos de som behöver extra hjälp och de som behöver ytterligare 
utmaningar i skolan. 

En skola för fungerande integration
En fjärdedel av Malmös ungdomar går ut nian utan godkänt i alla ämnen, något som 
i synnerhet drabbar utlandsfödda elever där båda föräldrarna går på försörjningsstöd. 
Det behövs tidiga åtgärder som syftar till att öka kunskaperna hos eleverna så att 
de får godkända betyg och kan ta ett första steg in i samhället. Alla unga har rätt till 
framtidstro och möjligheter att skapa sig ett fungerande vuxenliv, och detta kräver att vi 
har ett tydligt ledarskap inom skolan och skärper kraven på rektorer och skolledningar 
med avseende på resultat och integration.

Ökade resurser till specialpedagogiken
Alla elevers behov ser olika ut. För många är tillgången till en extra specialpedagog 
avgörande för att kunna gå ut skolan med godkända betyg. Cirka en fjärdedel av 
Malmös elever går ut grundskolan utan godkända betyg i alla ämnen. Centerpartiet i 
Malmö vill öka resurserna till specialpedagogiken och anställa fler specialpedagoger för 
att kunna möta alla elevers behov, oavsett om de behöver extra hjälp eller ytterligare 
utmaningar i skolan. 

Kommunal handlingsplan mot diskriminering, mobbning och sexuella 
trakasserier i skolan
Skolan ska vara en trygg plats för alla elever. Diskriminering, sexuella övergrepp och 
mobbning i skolan får aldrig accepteras och måste ständigt motverkas. Rektorer måste 
få tydligare direktiv och stärkt mandat att stänga av eller omplacera en elev som 
kränker andra elever. Centerpartiet i Malmö vill att lärare och rektorslag tillsammans 
med kommunen ska ta fram en handlingsplan för hur man vid avstängning kan ge 
den avstängda eleven lämplig inlärningskompensation. Detta gör att eleven som blir 
avstängd fortfarande får ta del av den befintliga utbildningsgarantin samt att de elever 
som utsatts tryggt kan gå till skolan. 

Rektorspeng samt tydligare ansvarsfördelning och ansvarsutkrävande från 
Malmös rektorer
Bra ledarskap är väsentligt för att Malmö stads skolor ska kunna erbjuda en bra 
skolgång samt vara trivsamma och utvecklande arbetsplatser. Därför vill vi införa en 
särskild rektorspeng som kan användas vid rekrytering av nya rektorer i Malmö och 
således se till att Malmö stads skolor har kompetenta, ansvariga rektorer. Centerpartiet 
vill även ge rektorerna ökad frihet men också att de på ett tydligare sätt ska kunna 
ställas till ansvar när skolorna inte håller måttet. 

Stärk elevhälsan
Psykisk ohälsa är ett växande problem i skolan. Ökad press och stress får konsekvenser. 
Alla elever ska ha rätt att träffa en kurator inom en vecka från det att de begär en tid. 
Centerpartiet i Malmö vill anställa fler kuratorer och garantera att alla Malmös elever 
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garanteras kvalitativ hjälp inom en vecka från dess att de begär det. Det är även av 
yttersta vikt att skolsköterska alltid finns tillgänglig under skoltid.

Lärarassistenter till Malmös skolor
I dag går över 50% av en lärares tid åt till administrativa arbetsbördor. Centerpartiet i 
Malmö vill anställa lärarassistenter som ska avlasta ordinarie lärare från delar av den 
arbetsbördan så att lärare kan fokusera på undervisningen. 

Avstyr rekryteringsförsök från extremistiska grupper
Extremism måste alltid bekämpas. I dag rekryteras Malmös ungdomar av extremistiska 
grupper. Lärarna och skolan har på många sätt störst möjlighet att upptäcka detta vid 
sidan av föräldrarna. Centerpartiet i Malmö vill på alla sätt motverka och förebygga 
att sådan rekrytering sker. Därför vill vi införa en vidareutbildning för Malmös lärare i 
hur man upptäcker extremism i ett tidigt skede. Detta för att lärare redan innan elever 
ansluter sig till extrema grupper så som IS ska kunna upptäcka avvikande tendenser 
och hjälpa eleverna i tid. 

Upptäck hedersrelaterat våld och förtryck av elever tidigt
Skolan har en nyckelroll i att hjälpa framförallt unga flickor, men också pojkar, som 
blir utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld. Vi vill att all personal inom offentlig 
verksamhet, såsom skola, vård och socialtjänst, utbildas inom frågor som rör 
hedersrelaterat våld och förtryck. Detta för att i tidigt skede kunna upptäcka utsatthet 
och ge rätt stöd till elever som uttrycker en rädsla för att fastna i hedersrelaterad 
problematik.

Utbilda lärare i frågor som gäller sexuella trakasserier
Sexuella trakasserier är ett problem i vårt samhälle och inte minst i skolan. Vi har sett 
det genom Metoo-rörelsens upprop i skolan, #tystiklassen, och vi ser det varje dag. 
Mycket otillbörligt sker i skolan och skadliga normer etableras redan i förskolan. Därför 
vill Centerpartiet i Malmö se en lokal utbildning för förskole- och grundskolelärare i hur 
de bäst motverkar sexuella trakasserier. 

Lista alla Malmös skolor på kommunens hemsida
Centerpartiet i Malmö värnar om det fria skolvalet. Det är av yttersta vikt att elever kan 
välja sin skola med så stor noggrannhet som möjligt. Därför vill Centerpartiet att alla 
kommunens skolor, kommunala och privata ska presenteras på kommunens hemsida för 
att elever lättare ska kunna jämföra och göra ett avvägt val.

Etablering av friskolor 
I många fall håller Malmös privata skolor högre kvalitet än de kommunala. De 
kommunala måste självklart hålla måttet och erbjuda en kvalitativ utbildning, men bör 
inte ses som konkurrenter till andra alternativ utan som fristående kvalitativa alternativ. 
Centerpartiet i Malmö vill att Malmö stad ska uppmuntra privata skolor att utveckla sin 
verksamhet och etablera nya skolor i vår stad.  

En uppsatspool för studenter
Många studenter vill skriva examensarbeten som är relevanta för arbetsmarknaden. 
Centerpartiet i Malmö vill införa en uppsatspool där olika kommunala verksamheter 
kan ge förslag utifrån sina behov som kan användas för att inspirera och samtidigt 
utveckla kvaliteten i verksamheten. Detta skulle även bidra till att studenter kan välja 
meningsfulla uppsatsämnen, erbjudas värdefull erfarenhet och få in en fot för framtida 
anställning i kommunen.
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Inför ett initiativ för de pojkar som har sämst skolresultat
Skolresultaten i Malmö fortsätter att sjunka för elever med sämst resultat. Och det är 
först och främst pojkar. Pojkar som på grund av att de aldrig får ett godkänt betyg från 
skolan lätt hamnar i kriminalitet och ett livslångt utanförskap. Danska DrengeAkademiet 
är en insats som på ett mycket framgångsrikt sätt lyft sådana lågpresterande pojkar. 
Under ett kort förlopp lyfts kunskaperna med motsvarande 2-3 år inom läsning, 
stavning och matematiska färdigheter. En liknande satsning bör införas för alla Malmös 
lägst presterande skolelever med fokus på pojkar. Motsvarande satsningar för de lägst 
presterande flickorna ska också tas fram.

Effektivisera arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret 
Kommunen har en lagstadgad skyldighet att erbjuda ungdomar mellan 16-20 år som 
inte arbetar eller studerar samt har hoppat av gymnasiet en aktivitet för att föra 
dem närmre arbete eller studier. Trots detta har Malmö hög ungdomsarbetslöshet. 
Centerpartiet i Malmö vill ge kommunen i uppdrag att arbeta mer effektivt och 
uppsökandemed att hjälpa ungdomar utan slutförd gymnasieutbildning i riktning mot 
arbete eller studier.
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Kultur och fritid

36

Centerpartiet i Malmö vill:

Malmö stads kultur och fritidsliv behöver vara till för alla och vara en 
progressiv kraft för jämställdhet och allas lika värde. Ett rikt kulturliv är 
väsentligt för en levande stad i ständig rörelse. 

Kulturen måste röra sig i takt med staden, anpassa sig efter samtiden 
och alltid finnas tillgänglig för alla. Malmö har i mångt och mycket en 
speciell plats i Sveriges kulturliv, där Malmö idag berikas med kulturella 
inslag från hela världen. 

Centerpartiet i Malmö vill ta vara på detta och framhäva allt Malmö har 
att erbjuda. Vi vill säkerställa att det finns utrymme för utövandet av 
kultur och fritid, samt ge möjlighet för sammanslutningar av människor 
att själva skapa sig arenor att uttrycka sig på. 

Vi tror att kultur- och fritidslivet kommer från gräsrötterna - och att 
det är Malmöborna själva som skapar och formar det. Vi vill inte styra 
kulturen, vi vill ge Malmöborna verktygen att skapa. 



Kulturcheck för barn och ungdomar 4-20 år
Att ungdomar tidigt bjuds in att ta del av kulturen är viktigt. Centerpartiet i Malmö vill 
utreda möjligheten att införa kulturcheckar för barn och ungdomar mellan 4 och 20, 
i syfte att öppna dörren för barn och ungdomar till samhällets och kommunens rika 
kulturliv. Att ungdomar tidigt får ta del av kulturen ser vi som ett viktigt komplement till 
kulturskolor.

Fler och riktade fritidsgårdar
I dag ser vi stora problem med ungdomskriminalitet. Att ungdomar erbjuds roliga, 
trygga och utvecklande mötesplatser är väldigt viktigt för att motverka att de faller in i 
kriminalitet. Vi vill se en etablering av nya fritidsgårdar utifrån elevernas ålder, på eller 
i nära anslutning till skolor. Det är av yttersta vikt att barn och ungdomars intressen 
då vägs in. Fritidsgårdarna bör kunna erbjuda en bredd av aktiviteter alltifrån fotboll 
till e-sport, musik eller pyssel. Fritidsgårdarna måste alltid erbjuda trygga och säkra 
mötesplatser med utbildad personal för respektive åldersgrupp.

Låt inte offentliga medel gå till antidemokratiska, våldsbejakande 
organisationer
Kommunens rutiner för föreningsstöd, lokaler och bidrag måste ses över så att vi kan 
identifiera extremistiska organisationer utan att detaljreglera föreningsverksamheten. 
Centerpartiet i Malmö vill införa en granskningsfunktion under fritidsnämnden. 
Denna ska se till att samtliga föreningar som får någon form av offentliga bidrag 
följer demokratiska principer. Pengar ska alltid krävas tillbaka från föreningar om det 
framkommer att organisationen inte uppfyller de demokratiska kraven. 

Jämställt, likvärdigt stöd till föreningar
Vid kommunal finansiering måste frihets- och jämställdhetsperspektivet vara en 
central faktor. Exempelvis bör en kvinnodominerad sport med tusen medlemmar få 
lika stort bidrag och samma förutsättningar som en mansdominerad sport med lika 
många medlemmar. Det är viktigt att alla föreningar får en likvärdig bedömning och att 
kommunen inte särskiljer idrottsföreningar i det kommunala föreningsstödet. 

Transparenta tydliga regler för föreningsstödet
I dag går det att söka bidrag från nämnder och förvaltningar för fritid/kultur. Emellertid 
ser Centerpartiet i Malmö brister i kommunikationen kring, och en ojämlikhet i, vilka 
som får och inte får bidrag. Vi vill därför se en tydligare och mer transparent reglering 
och hantering av föreningsbidragen.

Öppna upp Malmös fritidslokaler för fler föreningar
Centerpartiet ser all kultur och fritid som likvärdig. Vi vill att detta också ska avspeglas 
i kommunens verksamhet. Därför vill vi ha öppna och lediga lokaler för föreningar att 
kunna hyra in sig i. Vi vill bredda kommunens utbud gällande lokaler och öppna upp för 
en större variation av kultur. 

Sälj fritidslokaler i kommunen
Det finns i Malmö idag en hel del kommunalt finansierade anläggningar som går på 
halvfart, exempelvis för konferens- och föreningsverksamhet. Centerpartiet vill satsa 
helt på enstaka anläggningar runt om i kommunen och låta lokala entreprenörer eller 
föreningar ta över anläggningar som skulle kunna drivas på ett bättre sätt.
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Reformera det kommunala bidraget
I dag är det kommunala bidragssystemet kortsiktigt och i många fall projektbaserat. 
Centerpartiet i Malmö ser vikten av ett långsiktigt stöd för att föreningar ska kunna 
arbeta mer långsiktigt. Därför vill Centerpartiet i Malmö verka för att bidragen från 
kommunen alltid ska genomsyras av ett långsiktigt perspektiv med verksamheternas 
fortlevnad i fokus. 

Lyft Malmös konstnärer
Konst i alla dess former gör vår stad levande. Från målningar och statyer i offentliga 
byggnader och på allmän plats till graffitiväggar och annan levande street art. 
Centerpartiet vill uppmuntra samarbeten mellan kommunen och Malmös lokala 
konstnärer för att berika vår stad. Vi ser gärna konst med lokal förankring i kommunens 
olika områden. 

Generösare öppettider på stadsbiblioteket
Stadsbiblioteket är en viktig mötesplats för alla kommunens invånare. Vi vill därför att 
Stadsbiblioteket ska få generösare öppettider både på vardagar och helger.

Konstmuseum i Rosengård
Malmö stad har under lång tid tagit ett stort kulturellt ansvar och köpt betydande 
konst. Mycket av detta står tyvärr sedan länge magasinerat.  Att skapa ett modernt 
konstmuseum är ett viktigt mål för att främja stadens kultur. Centerpartiet i Malmö 
ser att ett sådant konstmuseum bör placeras i det nya Rosengård som växer fram vid 
Culture Casbah. 
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