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För Malmös bästa.
Malmö är inte som andra svenska städer, Malmö är unikt. Malmö är en kontinental stad,
känd för prisbelönta krögare, mångkultur, spelindustri, cyklar och Sveriges bästa
fotbollslag. Malmö är också en av Sveriges snabbast växande städer - det är något vi
välkomnar. Att vår stad växer bidrar till jobb, innovation, möten och mångfald. 

Valet i september är ett vägval, där Centerpartiet väljer att tro på Malmö och ge kraft åt
varje malmöbo. När andra vill att Malmö ska bli som resten av Sverige vill Centerpartiet
värna om det som gör oss unikt. När andra vill kontrollera vill Centerpartiet ge
malmöborna frihet. När andra vill bromsa vill Centerpartiet se ett Malmö som växer, och
när andra accepterar utanförskap tror Centerpartiet att hela Malmö kan leva.

Vi lägger förslag för ökad jämlik- och jämställdhet, där varken kön eller adress avgör dina
möjlighet att lyckas. Vi bygger en stad som vi gemensamt fyller med liv och kultur, där du
välkomnas med öppna armar oavsett utseende, funktion eller läggning.

Vi bygger en stad för framtida generationer, där barnen ser sina föräldrar åka iväg till
jobbet, där skolgången är trygg och där lärarna har tid för sina elever. Vi bygger en stad
där alla kan arbeta, med fler företag, bättre utbildning och lägre skatter.

Vi skapar en grön ekonomi, där lokalt och hållbart företagande lägger grunden till en
klimatsmart tillväxt som driver det globala hållbarhetsarbetet. Malmö ska vara Sveriges
främsta småföretagarstad, där vi värnar innovationskraft och mångfald och där
byråkratiska hinder raseras. Centerpartiet vill att Malmö ska vara en kreativ stad, dit
internationella företag söker sig för att finna inspiration till en hållbar utveckling. 

Vi tror på en stad man vill leva och åldras i. En stad där alla, från våra minsta medborgare
till stadens seniorer kan lita på en god omsorg, en bra utbildning och ett rikt kultur- och
föreningsliv. Malmö ska vara en stad där gröna parker varvas med ett levande nattliv, en
stad där man enkelt cyklar till jobbet och en stad vi alla är stolta över. 

Malmö ska vara staden som bara Malmö kan vara.
Vi går till val för Malmös bästa!

Anton Sauer
Gruppledare
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TRYGGHET, JÄMSTÄLLDHET
OCH FRAMTIDSTRO
Alla malmöbor ska känna sig trygga i sin stad. Otrygghet, oavsett om det
handlar om skjutningar och organiserad brottslighet, våld från en närstående,
brott mot äldre eller hot och hat mot minoriteter hotar det fria och öppna
Malmö och måste motverkas.

Centerpartiet vill se en ny trygghetspolitik för Malmö. En politik för de som
drabbas värst, en politik för de som tappat tilliten till samhället och en politik
som skapar framtidstro i de mest utsatta stadsdelarna. Centerpartiet vill också
se en politik som garanterar trygghet för den som vill starta och driva företag,
en politik för alla som oroar sig för framtiden och en politik för den som vill
uttrycka sina politiska åsikter, sin religion eller sin sexuella läggning utan att
riskera hat och hot.

Alla ska känna friheten att få leva ett tryggt liv, fritt från alla typer av våld. När
inte ens det egna hemmet är en trygg plats krävs kraftfulla insatser, och de
organisationer som arbetar mot våld i nära relationer och skydd av utsatta
individer ska kunna förvänta sig allt stöd de behöver från kommunen för deras
livsviktiga arbete.

Många i Malmö har det bra, men långt ifrån alla. Centerpartiet vill bryta den
segregation som skär genom Malmö. Den splittring och ojämlikhet som ger olika
livsförutsättningar beroende på var du bor och var du kommer ifrån.
Centerpartiet kommer att driva en aktiv rätts- och trygghetspolitik där trygghet
i hemmet och i närmiljö, samt krafttag mot hedersförtrycket prioriteras.
Likvärdiga livsmöjligheter ska gälla för alla. För Malmös bästa.
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Trygghet och beredskap
I Centerpartiets Malmö ska alla känna trygghet, oavsett vart du bor. För att nå
en långsiktigt hållbar trygghet krävs ökade förebyggande insatser. Samhället
ska vara närvarande i alla stadsdelar, dels i form av bra skolor och en god
omsorg, men även i form av trygghetsvärdar och poliser som patrullerar gatorna
även när det inte hänt något. En närvarande stadsdelspolis är viktig för att
bygga förtroende och skapa goda relationer, och staden ska arbeta proaktivt
med exempelvis fler polisbesök i skolan. Stadsplaneringen i utsatta områden
ska verka för att skapa trygga gator med fler arbetsplatser och målpunkter som
bidrar till ögon på gatorna, dygnet runt. Övervakningskameror i offentliga
miljöer bör användas sparsamt, dess närvaro förflyttar brottslighet snarare än
minskar den.

Ökat företagande är en nyckel för att skapa fler arbetstillfällen och lyfta
människor ur utsatta situationer. Stadens företagare ska kunna driva sina
verksamheter utan att behöva utsättas för kriminalitet. Arbetet med att
involvera stadens företagare i det brottsförebyggande arbetet, exempelvis
genom samarbeten som Business Improvement Districs (BID) och Communities
That Care (CTC), ska öka.

I en orolig omvärld krävs en ökad krisberedskap. Pandemier och konflikter som
leder till stängda gränser och ansträngda relationer påverkar oss genom
exempelvis varubrist, otrygghet och utländska påverkansförsök. Även andra
kriser, som långvariga strömavbrott, kräver att vi höjer vår beredskap för att
samhället ska fungera. Kommunen behöver en handlingsplan för hur vi agerar
vid eventuell varubrist, och vår datasäkerhet behöver höjas genom kontinuerliga
risk- och sårbarhetsanalyser. Kommunens data ska vara tillgänglig även vid
kriser genom att kritisk data lagras både i molnet och i fysiskt format, och
stadens kompetens inom IT-säkerhet behöver höjas.

I Malmö ska alla känna sig trygga, oavsett kön, ålder, härkomst, sexuell läggning
eller religion. Vardagsbrottsligheten mot äldre har ökat och kräver att staden
riktar uppmärksamhet och samverkar med berörda myndigheter. Kampen mot
hedersförtryck i Malmö ska prioriteras och kräver ökad kunskap i stadens
verksamheter och långsiktig finansiering till stödorganisationer. För att öka
kunskapen om religiösa förtryck och motverka antisemitism vill Centerpartiet
ge fler av stadens elever möjlighet till hågkomstresor till koncentrations- och
förintelseläger.

6

https://malmo.se/Communities-That-Care-CTC.html


En feministisk och inkluderande
stad
Malmö ska vara en stad där alla har samma förutsättningar. Oavsett om det är i
förskolan, på arbetsplatsen, i föreningslivet eller på äldreboendet så ska ingen
särbehandlas på grund av kön, sexuell läggning, härkomst eller religion. Alla ska
ha likvärdiga förutsättningar för självförverkligande och framgång. Engagemang,
flit, hårt arbete och entreprenörskap ska främjas, ojämställda strukturer brytas
och lika möjligheter säkerställas, för malmöbornas bästa.

Ingen ska behöva frukta den man lever tillsammans med. Stadens kvinnojourer
gör ett fantastiskt jobb för att motverka våld i nära relationer och skydda de
som inte ens kan känna sig trygga i sitt eget hem. Centerpartiet vill ge dem de
förutsättningar de behöver. Den långsiktiga finansieringen måste säkras, och
jourerna ska vara en självklar del av stadens trygghetsskapande
samverkansarbete. För att säkerställa att det alltid finns möjlighet att ta emot
den som måste lämna sitt hem på grund av våld ska den som lever i ett skyddat
boende erbjudas möjlighet till en trygg och skyddad tillvaro genom att få förtur i
MKBs bostadskö.

Det är viktigt att stadens unga har positiva förebilder som dom kan identifiera
sig med. Av den anledningen är det viktigt att det i stadens skolor och förskolor
arbetar både män och kvinnor i olika åldrar, och kunskap om destruktiva
maskulina och feminina normer ska finns hos all personal i stadens
utbildningsverksamhet. 

Skolan ska vara en skyddad plats för alla, oavsett sexuell läggning, religion eller
härkomst. Centerpartiet kommer alltid att stå upp för rätten att få uttrycka sin
livsstil eller värderingar i skolan genom exempelvis mat, kläder eller
utsmyckningar. Därför vill Centerpartiet öka kunskapsnivån hos stadens
elevhälsoteam och erbjuda kontinuerlig vidareutbildning inom exempelvis
HBTQ+-frågor, så att alla unga tryggt kan uttrycka sina identiteter och förlita sig
på stöd från vuxenvärlden vid behov. 

Malmö stad ska vara en föregångare som arbetsgivare. Utvecklingen mot att
vara en jämställd arbetsgivare går framåt, men mer behövs. Vi måste skapa lika
villkor mellan manligt och kvinnligt dominerade förvaltningar, med bättre
förutsättning för löneutveckling och minskade personalgrupper för chefer i
kvinnodominerade branscher.
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Delaktighet och demokrati
Alla malmöbor förtjänar att känna sig delaktiga i samhället. Det handlar dels om
att ha en meningsfull sysselsättning och känna att man bidrar till samhället,
men också att det finns möjligheter att påverka i vardagen. Det är viktigt att
medborgarna känner tillit till samhället och att stöd ges när det behövs.

Malmö ska vara en öppen stad med plats för nya malmöbor. En del kommer hit
som flyktingar på väg från krig och förtryck. En del kommer hit som rekryterad
talang på väg till ett nytt jobb. Varken byråkrati, föråldrad lagstiftning eller
fördomar ska stå i vägen för att fler kan få ett jobb att gå till. För många är
språket en nyckel. Centerpartiet vill se en utvecklad och nivågrupperad SFI, där
den med god inlärningsförmåga snabbt ska få komma ut i arbete. Att kombinera
SFI med praktik, för att lära sig svenska på jobbet, ska vara standard där så är
möjligt. En egen försörjning är nyckeln till frihet. För att alla som kan arbeta ska
arbeta, vill Centerpartiet att det ställs aktivitetskrav vid försörjningsstöd. Med
aktiviteter som evidensbaserat hjälper individer närmare ett första, eget jobb.

Lokalsamhället är Malmös viktigaste kraft. Malmöbornas möjlighet att påverka
och utveckla sin stadsdel måste öka. Centerpartiet vill se ett ökat
medborgarinflytande på stadsdelsnivå, exempelvis inspirerat av landsbygdens
byalag där medborgare och lokala företagare får större möjlighet att medverka i
beslut som rör närområdet och hur investeringar ska fördelas

Malmöborna måste kunna lita på att kommunen verkar för deras bästa. Tyvärr
upplever allt för många att kontakter med kommunen, oavsett om det handlar
om skolval, bygglov eller sociala åtgärder, blir alltför byråkratiska. Under
mandatperioden vill Centerpartiet genomföra en total genomlysning av stadens
förvaltningar som har kontakt med allmänheten, och säkerställa att staden
alltid jobbar för invånarnas bästa.

Malmöbornas möjlighet att påverka i politiska val måste öka. Malmö har färre
folkvalda politiker än många andra kommuner, samtidigt som indelningen i två
valkretsar ger en högre valspärr, något som lett till att alla riksdagens partier
inte är representerade i Sveriges tredje största stad. För att alla röster ska
räknas kommer Centerpartiet verka för en sammanslagning av Malmös två
valkretsar, eftersom vi är och ska vara ett Malmö!
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CENTERPARTIET VILL

Inkludera kvinnojourer i det trygghetsskapande arbetet, så som Communities That
Care (CTC).
Arbeta för ökad grannsamverkan mot våld i hemmet inom allmännyttan.
Ställa krav på att alla barn som bor i skyddat boende ska kunna få evidensbaserat
stöd för att bearbeta våld de fått uppleva eller bevittna.
Ge förtur i bostadskön för individer som bor på skyddat boende.
Skapa långsiktiga förutsättningar för idéburen sektor och fristående aktörer att
komplettera socialtjänstens verksamhet.
HBTQ+-säkra elevhälsan, med kontinuerlig möjlighet för vidareutbildning.
Säkra fortsatt firande av Pride i Malmö.
Höja kompetensen om destruktiva feminina och maskulina normer inom förskola,
skola och fritidsgårdar.
Säkerställa jämställda träningstider på fritidsanläggningar.
Förbättra förutsättningarna för löneutveckling i kvinnodominerade yrken inom
kommunens verksamheter.
Arbeta aktivt mot en jämnare könsfördelning bland anställda inom kommunen.
Införa tak för antal underanställda inom vård och omsorgsverksamheter.
Utöka arbetet med trygghetsvärdar i hela Malmö.
Att Malmös skolor arbetar för att skapa en god relation mellan ungdomar och polis
redan från tidiga åldrar.
Att Malmö ska ha en ansvarsfull och restriktiv användning av övervakningskameror i
offentlig miljö.
Införa aktivitetskrav för att uppehålla försörjningsstöd, där aktiviteterna
evidensbaserat ska föra individer närmare arbetsmarknaden.
Införa nivåanpassning av SFI med snabbspår för de individer som har goda
förutsättningar att snabbt komma in på den svenska arbetsmarknaden.
Se över riktlinjer och kommunikation om beredskap vid krissituationer.
Kartlägga riskerna och planera för varubrist.
Genomföra kontinuerliga risk- och sårbarhetsanalyser av stadens system.
Säkerställa att kritisk data är tillgänglig vid kris genom ökad molnlaring
Utöka kompetensen inom stadens IT-säkerhet.
Att alla elever i årskurs nio ska erbjudas möjligheten att åka på hågkomstresor.
Erbjuda arbetspraktik tillsammans med SFI inom bristyrken samordnat med Malmös
företag.
Skapa bättre förutsättningar för medborgarinflytande på stadsdelsnivå, med
inspiration från byalag.
Att Malmö ska bli en valkrets. 
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FÖRETAGSSTADEN
MALMÖ
Malmö har alla möjligheter för att bli Sveriges främsta företagsstad. En stor
mångfald, en ung och arbetsför befolkning och ett läge i hjärtat av Öresund
är goda förutsättningar för att fler ska kunna starta och driva företag.
Centerpartiet kommer alltid att jobba för de som skapar jobb, med bättre
förutsättningar, minskat regelkrångel och en tro på att kraften hos varje
människa är vägen till framgång.

I Centerpartiets Malmö är det lätt att starta och driva företag. Kommunen ska
vara företagarnas bästa vän, en möjliggörare som förstår svårigheterna i att
driva företag, och som kan lotsa företagen genom regelkrångel istället för att
skapa hinder.

Stadens företagare är en nyckel till att få bukt med utanförskapet. Företagarna
skapar arbetsmöjligheter för fler och bidrar till att fler barn får se sina föräldrar
gå till jobbet på morgonen. I Centerpartiets Malmö ser vi till att företagarnas
pengar går till att anställa fler, och kostnaderna för tillstånd och avgifter ska
minska. Centerpartiets Malmö visar tilltro till företagarna, och de företag som
år efter år är prickfria ska känna kommunens tillit, samtidigt som krafttag sätts
in mot illegala aktörer som bidrar till en osund konkurrens

Centerpartiets Malmö ska vara Öresunds innovativa motor, där fler och fler
gröna företag och industrier väljer att etablera sig. Tillgången till arbetskraft i
Malmö ska vara god. Med en attraktiva bostäder och spännande stadsliv dit
människor vill flytta,  i kombination med att rusta invånarna för
arbetsmarknaden kan vi nå dit, och med en tydligare koppling mellan
arbetsmarknad och utbildning ska alla malmöbor kunna lita på att stadens
relation med företagen är så god att där finns ett jobb som väntar efter
examen.
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Allas första jobb
I Centerpartiets Malmö ska det vara lätt att få sitt första jobb. För att göra detta
möjligt vill Centerpartiet se att staden tar ett helhetsgrepp kring
arbetsmarknadsfrågor och skapar grundläggande strukturer för en fungerande
arbetsmarknadspolitik. För att skapa en närmare koppling mellan utbildning
och arbete vill Centerpartiet skapa en samordnad arbetsmarknad- och
vuxenutbildningsförvaltning, istället för som idag, där arbetsmarknadsfrågor är
en del av socialförvaltningen. Genom denna förändring skapar vi en
förvaltningsorganisation med fullt fokus på att skapa arbetsmöjligheter för
malmöborna. 

Kopplingen mellan arbetsmarknad och utbildning ska ske tillsammans med
näringslivet. Centerpartiet vill därför inrätta ett bransch- och näringslivsråd
som kan understödja vuxenutbildningen i val av kursutbud, APL-platser
(arbetsplatsförlagt lärande) och möjlighet till att fler av stadens invånare ska
kunna kombinera utbildning med arbete. För att alla invånare ska vara rustade
för arbetsmarknaden vill Centerpartiet se närvarokrav på utbildningar för de
malmöbor som uppbär försörjningsstöd så att dessa kommer steget närmare
arbetsmarknaden. 

I Malmö talas närmare 180 olika språk och den breda språkkompetensen är en
tillgång för staden. För vissa är ett jobb och svensktalande kollegor det enklaste
sättet att lära sig språket, där ska inte språkkrav vara ett hinder. Fullgod
svenska ska vara ett krav där det behövs, exempelvis inom äldrevården där man
har mycket kontakt med medborgare, men i andra fall ska goda kunskaper i
engelska anses tillräckligt för att få jobba inom Malmö stad.  På så vis får fler
möjlighet att få ett första, riktigt jobb samtidigt som staden inte går miste om
kompetent arbetskraft.
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Förstahandsvalet för företag
Fler företag ger fler jobb, och Malmö med sitt internationella läge, sin mångfald
och sitt stora utbud av arbetskraft har stora förutsättningar att bli det mest
självklara valet för såväl internationella huvudkontor som svensk industri. 

Ett starkt företagsklimat bidrar till en tryggare och mer välmående stad. För att
underlätta för fler företag att etablera sig i Malmö vill Centerpartiet utveckla
stadens företagslots för att kunna ge företag samordnad service i frågor som
berör flera förvaltningar. Centerpartiet vill även inrätta ett etableringsforum för
att möta och hjälpa företag som söker sig till Malmö. Detta kommer att
underlätta för företag och garantera fler arbetsplatser för malmöborna.
Centerpartiet vill även att det utarbetas en strategi för att allt från industri till
småföretagare ska garanteras tillgång till grön, förnybar energi. 

Möjligheten att få hjälp och service från kommunen ska öka. De tjänstepersoner
som har kontakter med näringslivet ska känna att de har tillräckligt med tid och
stöd för att göra ett bra jobb, och ska kunna erbjudas vidareutbildning. Genom
att tillgängliggöra mer information som öppen data kan fler företagare själva
hitta den information de behöver, utan handläggning. Centerpartiet kommer
verka för en förkortning av handläggningstider för företagare, med ett mål om
en halvering under mandatperioden.

Malmö är en stad som växer både på höjden och bredden. Markytan är
begränsad och för att inte exploatera värdefull jordbruksmark vill Centerpartiet
göra en översyn av stadens befintliga industriområden i syfte att öka
kapaciteten och inrymma fler företag. Många befintliga, billiga industrilokaler
skulle kunna nyttjas mer effektivt och skapa fler arbetstillfällen. Därför vill
Centerpartiet vill se en ökad samordning och matchning mellan stadens företag
och fastighetsägare i syfte att minska antalet tomma eller underutnyttjade
lokaler, för fler jobb och ett rikare företagsliv.
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En stad av småföretag
Småföretagarna är Malmös ryggrad och bidrar till tre av fyra nya arbeten.
Småföretagare är inte en homogen grupp, utan består av allt från din lokala
pizzeria till den innovativa IT-utvecklaren som alla är en del i ett arbete för
Malmös bästa

I 189 av Sveriges 290 kommuner står små- och medelstora företag för en
majoritet av skatteintäkterna. Centerpartiets mål är att Malmö ska vara en av de
kommunerna, till skillnad från idag där stadens byråkrati är så stor att
kommunen är sin egen största skattebetalare. Småföretagare bidrar både med
arbetstillfällen, skattekraft och innovation. Malmö måste bli bättre på att
stimulera nyföretagande och på att ta bort onödigt regelkrångel. Centerpartiet
vill därför införa en möjlighet för alla stadens anställda att få tjänstledighet i
upp till ett år för att starta företag.

Staden ska ha ett stort förtroende för våra företagare, inte minst för de som
under lång tid visat att de bedriver en seriös verksamhet. Centerpartiet vill
därför ta bort kravet på årlig tillsyn för de företagare som under en lång tid visat
goda resultat vid kontroller. Betalningsmodellen ska också ändras så att
tillsynsavgiften baseras på utförd tillsyn, inte på omsättning. Flit och
skötsamhet ska aldrig leda till straffavgifter.

Malmö är en stor kommun som kan vara svår att navigera när man samtidigt har
ett företag att sköta. För att våra företagare ska kunna lägga mer tid på det de
gör bäst ska stadens företagslots ges ett tydligare uppdrag kopplat till
småföretag. För att effektivisera inifrån vill Centerpartiet även inrätta en
kommunal företagsombudsman, vars uppgift är att stötta företagare gentemot
kommunen och motarbeta försvårande regelkrångel

Fler företag ökar trycket på företagslokaler. I Malmö finns mycket mark som
skulle kunna användas mer effektivt och skapa arbetstillfällen. Små som stora
företag som vill bedriva verksamhet i staden ska både veta att där finns mark
att tillgå och att kommunen uppmuntrar till effektiv markanvändning som bidrar
till att fler invånare får arbete. Därför vill Centerpartiet att staden diversifiera
avgifter för markupplåtelse av industrimark i syfte att stimulera aktiv
markanvändning och premiera verksamheter som ger många arbetstillfällen.
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CENTERPARTIET VILL

Att kommunala krav på områden som främst riktar sig mot småföretagare inte ska
vara skarpare än vad lagen kräver.
Sänka kommunala avgifter som främst riktar sig till småföretag, till exempel avgifter
för livsmedelstillstånd, uteserveringar och försäljning.
Ändra stadens policy så att företag bara betalar för utförd tillsyn, och att tillsynen i
större utsträckning ska fokusera på företag som inte sköter sig.
Göra det enklare för små företag att delta i stadens offentliga upphandlingar.
Att Malmö Stad tar ett principbeslut att inte driva juridiska processer mot mindre
aktörer där det inte finns misstanke om missförhållande eller lagöverträdelse.
Minska handläggningstiderna för företag med mål om en halvering under
mandatperioden.
Uppmuntra innovation genom att kommunens data som utgångspunkt ska vara
öppen och att öppen källkod ska vara standard.
Säkerställa att alla företag som etablerar sig i Malmö kan räkna med att staden
erbjuder grön energi i tillräcklig mängd.
Öka samarbetet mellan Malmös företag och vuxenutbildningen för att fler malmöbor
ska kunna möta företagens behov av arbetskraft.
Diversifiera avgifter för markupplåtelse av industrimark i syfte att stimulera aktiv
markanvändning och premiera verksamheter som ger många arbetstillfällen.
Att Malmö stad, i samarbete med stadens fastighetsägare, arbetar för att befintliga
industrilokaler ska nyttjas av företag som genererar många arbetstillfällen.
Att fler anställningar inom Malmö stad ska kunna ges utan krav på svenska, för
tjänster där goda kunskaper i engelska kan anses vara tillräckligt.
Utveckla stadens företagslots för att kunna ge Malmös företag samordnad service i
frågor som berör flera förvaltningar, samt inrätta ett etableringsforum för att möta
och hjälpa företag som söker sig till Malmö.
Inrätta en företagsombudsman som representerar Malmös företagare gentemot
kommunen.
Att staden slutar driva verksamhet som konkurrerar med privata företag.
Minska på skattetrycket, med mål om en sänkt skatt under mandatperioden.
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Malmö, Sverige och världen står inför stora klimat- och miljöutmaningar.
Hoten från klimatförändringar, spridning av giftiga kemikalier, nedskräpning
av hav och natur och ett allt för stort resursutnyttjande är skadligt för vår
hälsa, leder till minskad biologisk mångfald och en ohållbar ekonomisk
utveckling. Genom att visa vägen och inspirera, kan Malmö driva på för en
grön omställning som gynnar både klimatet och tillväxten.

Malmö är redan en av Sveriges miljöbästa kommuner, men vi kan och ska vi göra
mer! Centerpartiets Malmö är en stad där hållbarhet social, miljömässig och
ekonomisk hållbarhet går hand i hand, och vi kommer alltid vara med och bidra
till ett Malmö där vi tänker nytt och innovativt. 

Centerpartiet driver på för en miljöpolitik där globalt miljöansvar kombineras
med effektivt lokalt miljöarbete. Det ska det vara enkelt, positivt och lönsamt
att leva hållbart. Malmös invånare, företagare och kommunen kan tillsammans
sätta ribban högt, och visa på att tuffa mål gynnar både klimat och ekonomisk
tillväxt.

Oavsett om man bor i eller utanför staden och oavsett ekonomiska
förutsättningar ska alla kunna leva hållbart, eftersom klimatförändringarna
berör oss alla. Hållbarhetsarbetet måste ske på allas villkor, så det blir lätt att
göra rätt. Det är hållbarhet för Malmös bästa.

SVERIGES MILJÖBÄSTA
STAD
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En stad för framtida generationer
Alla malmöbor ska ha rätt till en god miljö, och kunna njuta av grönytor,
biologisk mångfald, ren luft och rent vatten, även i en framtid där Malmö växer.

Malmö sätter ribban högt när det kommer till miljö och klimat. Det är bra, och
något som Centerpartiet avser fortsätta. Tyvärr saknas i många fall verktyg och
styrning för att uppnå de högt satta mål som finns i stadens ambitiösa
miljöprogram för det kommande årtiondet. För att säkerställa att alla stadens
förvaltningar tar sitt ansvar, vill Centerpartiet tillsätta en oberoende expert-
och forskarpanel som kontinuerligt granskar och utvärderar stadens
miljöarbete. 

Att bo i en stad gör det enkelt att leva hållbart, inte minst i en geografiskt
kompakt stad som Malmö. Samtidigt är urbaniseringen den starkast bidragande
orsaken till att den biologiska mångfalden minskar. Genom att ställa krav på att
all ny bebyggelse verkar för att stärka den biologiska mångfalden, exempelvis
med fler växter, bikupor, odlingsmöjligheter och insektshotell, samtidigt som vi
säkrar mark för fler gröna oaser i form av parker och koloniområden kan staden
växa på ett sätt som värnar ett rikt och livsviktigt djur- och växtliv. Staden ska
också byggas i hållbara material, och fler hus ska byggas i trä eftersom trä är ett
material som inte bara binder koldioxid, utan också bidrar till bättre
inomhusklimat och minskade transporter.

Alla malmöbor ska kunna andas ren luft, i hela staden. Utsläppen från vägtrafik
är en stor källa till ohälsa, framförallt kring våra större gator. Med fler eldrivna
bilar och bussar har halterna minskat, och Centerpartiet vill påskynda den
utvecklingen genom att genomföra pilotprojekt med miljözoner och andra
åtgärder som kan leda till minskade utsläpp från vägtrafiken på våra mest
förorenade platser.

Rent vatten borde vara en självklarhet. Tyvärr är både Öresund och våra kanaler
allt för utsatta. Rent vatten är inte bara viktigt för naturen, det bidrar också till
malmöbornas trivsel, biologisk mångfald och motverkar global uppvärmning, i
Öresund lever djur och växter som bidrar till att hålla vattnet rent och binda
koldioxid. För att säkra hållbara vatten även för framtida generationer vill
Centerpartiet verka för att Öresund ska få ytterligare skydd, samtidigt som
insatserna för att rena vattnet i såväl havet som i stadens kanaler ska öka.
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En hållbar vardag
I Malmö ska det vara lätt att göra rätt. Alla ska kunna bidra efter sina
förutsättningar, oavsett vart man bor eller vad man tjänar. För att nå dit krävs
goda möjligheter till gröna transporter, mer närproducerad mat, bättre
förutsättningar för återvinning och att staden växer på ett innovativt och
hållbart sätt.

Fler Malmöbor ska kunna handla lokalt och närproducerat. Genom mer
långsiktiga avtal med de jordbrukare som arrenderar stadens mark får de en
större trygghet att satsa på investeringar för effektivare produktion och ökad
hållbarhet. Ytor för odlingslotter ska uppmuntras, och områden för stadsbruk
och små odlingsföretag ska finnas på fler ställen i staden.
Maten som serveras i kommunala verksamheter ska vara närproducerad och
säsongsanpassad, och informationen om matens ursprung ska vara tydligare.
Stadens upphandlingar ska ses över och anpassas, för att skapa bättre
möjligheter för lokala och småskaliga aktörer att vara med och bidra.

Malmöbornas konsumtionsbaserade utsläpp uppgår till 9 ton koldioxid per
person, varje år. Våra resurser är ändliga, och mer än hälften av det avfall vi
idag förbränner kan egentligen återanvändas. Centerpartiet verkar för att fler
material, exempelvis textilier, ska samlas in och återbrukas. Det ska också bli
lättare att konsumera cirkulärt. Att bo i en tät stad som Malmö är resurssmart,
och Centerpartiet vill verka för bättre möjligheter för delningsekonomi och
samnyttjande av allt från bilar och lokaler till verktyg och fritidsprodukter.

Centerpartiet vill se ett renare Malmö, eftersom nedskräpning både minskar
trivsel och är dåligt för miljön och den biologiska mångfalden. Användandet av
engångsartiklar i plats ska minska, mängden papperskorgar ska öka och Malmö
ska, tillsammans med stadens fastighetsägare och avfallshantering, göra det
enklare att återvinna även för den som saknar möjlighet att köra till
återvinningscentralen.

 

Malmöborna ska kunna förvänta sig gröna
transporter, mer närproducerad mat, bättre
förutsättningar för återvinning och att staden
växer på ett innovativt och hållbart sätt.
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Grön teknik och framtidens energi
Malmö är en liten stad, med stora möjligheter att påverka. Genom att ta tillvara
på den innovationsrikedom som finns i staden, i vår befolkning, i våra företag
och i Öresundsregionen kan Malmö vara en föregångare för hur städer runt om i
världen kan arbeta mot Parisavtalet och FNs globala mål för hållbar utveckling.

Stadens arbete med näringslivet ska utökas, med fler pilotprojekt och
testanläggningar. Innovativa försök med energiproduktion, koldioxidinfångning,
energilagring, och gröna bränslen ska eftersträvas. Malmö ska vara en stad som
är öppen för nya teknologier för klimatet och miljön. Det bidrar till smartare
lösningar för hela världen, samtidigt som lokala företag får möjlighet att
utveckla nya idéer och skapa grön tillväxt. Som ett led i det vill Centerpartiet
att delar av stadens industrimark reserveras till ett campus för utveckling och
produktion av grön teknik

Tillgången till grön och förnybar el är avgörande om vi ska kunna fasa ut de
fossila bränslen som bidrar till den globala uppvärmningen, och produktionen
av lokal och grön energi ska öka. Centerpartiet vill arbeta för mer vindkraft i
Öresund, genom ökad samordning med en stor utbyggnad på Sjollen där Malmö
kan vara pådrivande för att energiproduktion i större utsträckning ska kunna
samordnas med andra intressen.

Solkraft har potential att stå för en tredjedel av Sveriges energiförsörjning.
Kommunen ska vara en föregångare, och solceller ska finnas på alla nya
offentliga byggnader. Ambitionsnivån i detaljplaner och bygglov ska öka, så att
solceller är standard vid alla större nybyggen, samtidigt som trösklarna för de
villaägare, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag som vill sätta upp nya
solceller ska sänkas.
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CENTERPARTIET VILL

Instifta en extern expert- och forskarpanel, som ska granska och utvärdera stadens
klimat- och miljöarbete.
Öka samarbetet mellan staden, näringslivet och akademin för grön och hållbar
tillväxt, exempelvis genom att skapa ett campus för grön industri och
teknikutveckling.
Att staden genomför ett flertal pilotprojekt i olika stadsdelar med fokus på att minska
föroreningar från transportsektorn.
Stärka miljökraven på fordon i de delar av staden med sämst luft, men lokala
miljözoner.
Att skyddet av Öresund ur ett natur- och miljöskyddsperspektiv stärks.
Att arbetet med uppgrundning av Malmös hamnbassänger fortsätter, för att förbättra
förutsättningar för växt och djurliv.
Att staden antar en strategi för hur vi kan öka byggandet i trä, och andra klimatsmarta
alternativ.
Anta en policy om att all nybyggnation i staden ska verkar för att stärka den
biologiska mångfalden.
Öka möjligheterna för odling med fler stadsbruk, odlingslotter och koloniområden.
Att gröna tak eller solceller ska vara standard i alla nya detaljplaner och större
bygglov.
Sänka trösklarna för fastighetsägare som vill installera solceller.
Att alla nya, offentliga byggnader ska ha solceller på taket.
Att Malmö verkar för bättre möjligheter för havsbaserad vindkraft i Öresund, där det
kan ske utan att riskera att skada växt och djurliv.
Förlänga arrendetiderna för de lantbrukare som arrenderar kommunens åkermark.
Att mat som serveras i offentlig verksamhet ska vara närproducerad, följa säsong och
uppfylla svensk standard.
Öka informationen om ursprunget på maten som serveras i offentlig verksamhet.
Se över stadens upphandlingssystem för att öka förutsättningarna för lokala och
småskaliga producenter att delta.
Öka incitamenten för att bygga in hållbarhets- och delningstjänster i nya och
befintliga bostäder.
Att fler sopstationer med sorteringsmöjligheter placeras ut i staden, samt att
pantburkshållare och askkopp ska vara standard på alla papperskorgar.
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Skolverksamheten är ett av kommunens viktigaste uppdrag och ska vara en
plats där alla Malmös barn och unga lägger grunden för framtiden. Tyvärr ser
inte situationen för många ut så idag vilket ger negativa effekter för barnet
men också för resten av staden. För många unga går nio år i grundskolan utan
att få tillräckliga baskunskaper för att bli behöriga till gymnasiet. Många som
påbörjar en gymnasieutbildning har svårt att fullgöra den och för många
känner stress och oro. Centerpartiet vill ändra på detta och bidra till att
Malmös skolor får de förutsättningar som behövs för att lyfta stadens unga. 

I Centerpartiets Malmö finns det förskoleplatser nära både hem och arbetsplats
för att få ihop livspusslet. Malmö behöver ta tillvara på sin mångfald och
erbjuda förskolor därefter. För vissa föräldrar passar en liten förskola bättre och
för andra är det ur-och-skur profilen som lockar. Idag hotas förskolor med små
barngrupper att stängas ner, Centerpartiet vill istället ta tillvara på dessa och
deras möjlighet att utveckla sin verksamhet. Det är inte vem som driver skolan,
pedagogisk inriktning eller storlek på uteyta som ska vara det viktigaste, utan
förmågan att ta hand om stadens minsta medborgare på ett bra sätt.  

Förutsättningarna för framgång för Malmös elever börjar med lärarna. Därför
måste vi ge lärarna möjlighet att vara just lärare. Idag går allt för mycket av
lärarnas arbetstid åt till administration. Centerpartiet vill istället att man
utökar lärarnas planeringstid och minskar andelen administrativt arbete så att
undervisningen är i fokus och det finns tid att ge eleverna det stöd de behöver. 

Skolan är också ett instrument för jämlikhet. Skolan kan fånga upp de elever
som riskerar att hamna snett och kan skapa goda förebilder för de barn som
lever utan tydliga sådana. Centerpartiet vill se en större samverkan mellan
skolan och civilsamhället för att fånga upp och få den experthjälp civilsamhället
kan erbjuda. Funkisorganisationer som kan ge oss inblickar vi själva saknar,
fritidsgårdar som vet hur man pratar med den som riskerar att hamna i
kriminalitet och eldsjälar som varje dag arbetar mot antisemitism, sexism och
rasism kan ge lärarna verktygen för hur man hanterar detta i klassrummet. 

DINA BARNS BÄSTA
SKOLA

24



En förskola nära dig
Förskolan i Malmö ska planeras utifrån barnens och föräldrarnas behov, inte
med fokus på överdriven stordrift och byråkrati som ger enorma,
institutionsliknande förskolor. Det ska finnas en flora av olika förskolor. Malmö
har plats för både stora och små förskolor, förskolor med stora gårdar och
förskolor på tak, förskolor med pedagogiska lokaler och förskolor med ur- och
skur profil. Därför vill Centerpartiet att Malmö stad tar fram riktlinjer för hur
fler typer av förskolor ska få tillstånd att bedriva verksamhet.

Malmö har kompetent, driven och kunnig personal som varje dag gör skillnad för
Malmös minsta medborgare. Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare som tar
tillvara på sina anställda. Många förskolepedagoger vittnar om är att
barngrupperna år efter år fortsätter växa, därför vill Centerpartiet införa ett tak
på antal barn per pedagog. Detta för att garantera personalens välmående och
barnens trygghet. Centerpartiet vill även arbeta proaktivt för att motverka
utmattningssyndrom och utbrändhet inom förvaltningen. Därför vill vi ge
rektorer och arbetslagsledare ute på skolorna möjlighet att ge personalen
kortare betald ledighet efter särskilt arbetsintensiva perioder så att personalen
får möjlighet att vila upp sig istället för att möta den fruktade väggen. 

I Sverige finns där en brist på förskolepedagoger, samma problematik finns i
Malmö. Staden behöver både ta tillvara på arbetstagarnas hälsa och deras
kompetens. Centerpartiet vill därför utöka andelen servicevärdar i förskolan
som kan avlasta ordinarie pedagoger med arbetsuppgifter som inte kräver en
pedagogs arbetsinsats. Centerpartiet vill även införa fler karriärsteg för
förskolepedagoger med tillhörande satsning på lönelyft. 

Allt för många elever går ut årskurs nio utan tillräckliga kunskaper att komma in
på gymnasiet. När eleverna kommer upp på högstadiet blir insatserna många
och kostnadsdrivande och därför behöver staden arbeta mer förebyggande för
att se till att stadens ungdomar får de baskunskaper som krävs för att de ska nå
sina mål. Centerpartiet vill därför se extra resurser till språk- och lästräning
redan i förskolan för att garantera alla ungdomar möjligheten till goda
språkkunskaper. 

Det ska finnas en flora av olika förskolor. Malmö har plats för
både stora och små förskolor, förskolor med stora gårdar och
förskolor på tak, förskolor med pedagogiska lokaler och
förskolor med ur- och skur profil.
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Skolan som möter individen
I Centerpartiets Malmö garanteras alla barn en trygg skolgång som lägger
grunden för att alla Malmös unga ska kunna ta steget mot den framtid de
önskar. Allt för många av Malmös ungdomar lämnar högstadiet med svårigheter
i matematik och läsning. För att skapa en jämlik skola behövs insatser för läs-
och matematikträning i de tidigare årskurserna för att dessa elever ska fångas
upp redan i ung ålder. Därför vill Centerpartiet se satsningar på matematik- och
lästräning i lågstadiet. 

Grundskolan och gymnasieskolan delar på flera sätt ett gemensamt uppdrag i
att förbereda våra unga att bli demokratiska samhällsmedborgare. Idag läser en
majoritet av ungdomar ett gymnasieprogram efter grundskolan och för att skapa
så enkla och sömlösa övergångar som möjligt mellan dessa utbildningsformer
vill Centerpartiet att grundskoleutbildning och gymnasieutbildning ligger under
samma förvaltning. Därför vill Centerpartiet inrätta en ny utbildningsförvaltning
som ersätter tidigare grundskoleförvaltning och Gymnasie- &
vuxenutbildningförvaltning.

Centerpartiet vill ge lärarna ökad tid till det pedagogiska uppdraget. Idag lägger
allt för många lärare mer tid på administrativt arbete än på undervisning. Därför
vill Centerpartiet utreda omfattningen på pedagogernas arbete och lyfta bort
administrativt arbete som inte är lagstadgat. Centerpartiet föreslår även att
staden anställer fler speciallärare som kan stödja de elever som är av störst
behov av extra stöd i undervisningen. 

Malmö är en stad där antisemitism fortfarande drabbar allt för många. För att
motverka detta behöver staden ta ett helhetsgrepp kring frågan. Skolans ansvar
är att se till att alla elever förstår vad antisemitism kan leda till, och att lära
eleverna värdet av mänskliga rättigheter. Centerpartiet vill därför att alla
Malmös elever i årskurs nio ska få möjlighet att genomföra hågkomstresor.
Centerpartiet vill även ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta in andra
aktörer från civilsamhället för att arbeta fram arbetssätt för att motverka
antisemitism. 

I Malmö finns fortfarande skolor som levererar långt under godtagbara resultat.
När elever går ut grundskolan med fler icke godkända betyg än godkända betyg
tyder detta på att inte tillräckligt gjorts för att skapa goda framtidsutsikter för
dessa barn. Därför vill Centerpartiet att fristående aktörer med bred pedagogisk
kompetens, som specialiserat sig på att vända utvecklingen och fånga upp
elever ska få ta över driften av de skolor som inte uppfyller grundläggande
behörighet för en majoritet av sina elever. 
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Elevhälsa
Alla barn oavsett bakgrund och funktion ska veta att de får möjlighet att lyckas i
skolan. Skolan ska ges förutsättningar för att uppfylla uppdraget att kunna
genomföra individuella anpassningar. Därför vill Centerpartiet att fler skolor ska
kunna anställa speciallärare. Centerpartiet vill även öka andelen kuratorer i
Malmös skolor. 

Centerpartiet ser värdet i fler yrkesgrupper på skolorna. Socialpedagoger,
arbetsterapeuter och socionomer är några av de yrkesgrupper som skulle kunna
komplettera skolans inkluderande uppdrag och skapa ett mer genomgående
stöd för de ungdomar som behöver särskilda anpassningar. Därför vill
Centerpartiet satsa på skolcoacher som kan avlasta ordinarie pedagoger med
ansvar för särskilt utmanande elever, kontakt med vårdnadshavare och
mentorskap. 

Centerpartiet ser även värdet i en samordning av stadens studie- och
yrkesvägledare. Malmös unga får tyvärr inte den inblick i vad de praktiska
gymnasieskolorna kan erbjuda för framtida yrkesmöjligheter och därför vill
Centerpartiet se en större samordning och utbyte mellan studie- och
yrkesvägledare på grundskolan och gymnasiet. Centerpartiet vill även ge
utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur fler
ungdomar ska kunna möta de praktiska yrkenas olika arbetsmöjligheter. 

Malmö har inte obegränsade resurser, därför är det av största vikt att våra
gemensamma medel används effektivt. Därför vill Centerpartiet införa fler
mobila elevhälsoteam, vars uppdrag är att genomföra större insatser på
enskilda skolor som snabbt skapar trygga miljöer för eleverna. 

Andelen elever med NPF-diagnoser (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar)
ökar. För att garantera dessa elevers rätt till likvärdig utbildning behöver Malmö
kunna erbjuda moderna hjälpmedel, strategier för att underlätta skoldagen och
en ökad förståelse bland pedagoger för vad NPF kan innebära. Därför vill
Centerpartiet se ett NPF-lyft i Malmös skolor. Centerpartiet vill även ge
utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram en strategi för strategiska inköp av
hjälpmedel och att detta görs i samarbete med andra aktörer i närområdet. 

Den psykiska ohälsan ökar tyvärr i Malmö och allt för många unga drabbas.
Problematiken kan se olika ut beroende på socioekonomisk bakgrund, kön,
religion, funktion m.m. Därför vill Centerpartiet att stadens kuratorer ska
erbjudas vidareutbildning för att specialisera sig på de områden dessa finner
viktigast inom sin egen verksamhet. 
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CENTERPARTIET VILL

Införa ett tak på antal barn per förskolepedagog samt tak på antal elever per förskola.
Utöka grundbeloppet för att matcha övriga storstadskommuner.
Utökad läs, språk och matematikträning i förskolan.
Erbjuda kortare betald ledighet vid stor överbelastning på arbetet inom kommunens
skolverksamhet för att proaktivt motarbeta utbrändhet.
Utöka antalet servicevärdar i förskolan.
Skapa bättre möjligheter att starta och driva småskaliga förskolor.
Ställa krav på att skolorna ska erbjuda dagliga aktiviteter för att barn och unga ska
röra på sig.
Kartlägga mängden administrativt arbete för pedagoger, allt som inte behövs ska
avlastas.
Säkerställa matematik- och språkfokus i tidigare åldrar.
Anställa fler skolcoacher med ansvar för utåtagerande elever, mentorskap och
kontakt med vårdnadshavare.
Ge rektorer makt över sin verksamhet för ett starkare lokalt ledarskap.
Skapa rutiner i Malmö Stad för att ge förvaltningar möjligheten att enkelt etablera
idéburet offentligt partnerskap.
Låta fristående aktörer ta över kommunala skolor som under flera år underpresterat.
Utöka arbetet med socialpedagoger i stadens skolor. 
Utöka centrala elevhälsan med mobila/digitala team.
Utöka resurserna för att garantera att barn med NPF-diagnoser får det stöd de har
rätt till.
Genomföra ett NPF-lyft i Malmös skolor.
Införa ett tak på antalet elever per klass.
Skapa incitament för skolor att inrätta nivåbaserade grupper i olika ämnen.
Skapa incitament för skolorna att införa tvålärarsystem.
Erbjuda utbildningar för att kuratorer ska kunna införskaffa specialisering rörande de
utmaningar som finns på deras enhet.
Inrätta samarbete med civilsamhället för att ta fram en plan för att arbetet mot
antisemitism ska genomsyra skolverksamheten. 
Erbjuda stadens lärare och elevhälsopersonal vidareutbildning rörande hur man
upptäcker och motverkar spridandet av antisemitiska myter.
Erbjuda stadens lärare i samhällsorienterande ämnen vidareutbildning för att utöka
sina kunskaper om konflikten mellan Israel och Palestina.
Utöka andelen "rörelse" på schemat så att stadens elever får fler möjlighet under
skoldagen att utföra fysisk aktivitet. 
Inrätta en ny utbildningsförvaltning som ersätter tidigare grundskoleförvaltning och
gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltning.
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HÅLLBAR
STADSUTVECKLING
Centerpartiets Malmö är en attraktiv stad som erbjuder både grönska och
stadspuls. Att staden upplevs som trevlig och välkomnande är avgörande för
att medborgarna ska trivas, för att företag ska välja att etablera sig här, för
att arbetskraft ska vilja flytta hit och för att besökare och turister ska känna
sig välkomna. 

Stadens invånare ska kunna bo, arbeta och leva på ett miljövänligt sätt utan att
göra avkall på sin livskvalitet. Med konceptet 15-minutersstaden, där bostäder,
arbetsplatser, butiker, parker och kultur- och fritidsverksamhet finns inom
gång- och cykelavstånd kan fler få ihop livspusslet på ett hållbart sätt. Genom
att bygga på höjden sparar vi på grönytor, samtidigt som fler kan få bo och
arbeta i Malmö.

Centerpartiet vill se en stad med gröna transporter där bilen används mindre,
och där fler malmöbor kan gå, cykla eller ta tåget på ett smidigt sätt. Med ny
teknik som elcyklar, elscootrar, bilpooler, och hemleveranser blir det enklare
att leva hållbart. Vi vill se en stad där gatorna inte bara kantas av parkerade
bilar, utan av fler träd, trygga cykelbanor och trevliga uteserveringar. Bilen ska
vara en möjlighet, men inte en nödvändighet - alla trafikslag ska få plats men
inte överallt.

De malmöbor som vill utveckla staden ska mötas av en kommun som erbjuder
hjälp och service, inte motstånd, byråkrati och regelkrångel. Fler företag och
fastighetsutvecklare ska involveras tidigt i stadsutvecklingen och få förtroendet
att skapa den stad som Malmöborna vill ha. Ingen känner staden så bra som
malmöborna, tillsammans kan vi utveckla en grön, urban och levande stad för
framtida generationer.
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En stad som växer
Malmö är en av Seriges snabbast växande städer. Att fler väljer att flytta hit är
bra, det skapar örutsättningar för oss att utvecklas, men ger oss också
utmaningar. Malmö ska växa med hållbarhet som ledord, med goda
förutsättningar för hållbart resande, gröna närmiljöer, ett levande stadsliv och
bevarande av Europas bästa åkermark. 

Centerpartiet vill att Malmö ska växa på höjden. Genom att bygga högre och
tätare när vi bygger nya områden sparar vi våra grönytor, samtidigt som vi får
plats med fler bostäder och arbetsplatser. FNs riktlinjer UN Habitat som syftar
till en tät och blandad stad ska vara styrande när vi bygger nya stadsdelar.
Fördyrande och försvårande regler ska minska, så att fler billiga bostäder kan
byggas. Ett brett utbud av boendeformer som möter olika behov är viktigt, och
staden ska växa med en blandning av bostadsrätter, hyresrätter och småhus.

Många fastighetsägare vill vara med och utveckla Malmö. Tyvärr räcker inte
kommunens tid till, och såväl stora fastighetsbolag som små
bostadsrättsföreningar kan få vänta länge innan de kan påbörja sina
byggprojekt. För att undvika köer som bromsar stadens utveckling och driver
upp kostnader vill Centerpartiet införa exploatörsdriva detaljplaner, där
fastighetsägare som vill gå före i kön själva bekostar och utför delar av det
detaljplanearbete som stadsbyggnadskontoret annars gör. Fastighetsägarna ska
också få större frihet att bestämma vad som ska byggas på deras mark, där
kommunen ställer grundläggande krav på kvalitéer, men överlåter till
fastighetsägarna att lösa detaljerna genom att låta dem vara med tidigare i
processen

Malmö måste växa på nya, innovativa sätt. Vid Malmö C finns stora fördelar och
mycket att vinna med att bygga över järnvägen. Det skulle skapa attraktiv mark
för olika ändamål och förena Nyhamnen med innerstaden. Eftersom
överdäckning av järnväg är en lång process måste den påbörjas snarast. Därför
vill Centerpartiet att Malmö inleder en dialog med Trafikverket och intresserade
byggherrar. 
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Centerpartiets Malmö är en stad med levande stadsdelar, attraktiva bostäder,
gröna parker och myllrande torg. Varje stadsdel ska kunna kännas som en stad i
staden, med en blandning av bostäder, arbetsplatser, service, kultur och nöje. 
 Förutsättningarna för stadsliv varierar kraftigt mellan olika stadsdelar, och
hänger tätt ihop med några av våra största utmaningar.

Hela Malmö ska leva, och fler stadsdelar ska upplevas som gröna och attraktiva
lokalsamhällen. Centerpartiet vill utveckla stadens miljonprogramsområden för
att skapa trygghet, med ökade förutsättningar för lokalt företagande och bättre
service. För att fler ska kunna göra bostadskarriär i sin egen stadsdel vill
Centerpartiet att MKB ska låta de boende i miljonprogrammen att ombilda sina
lägenheter till bostadsrättsföreningar. Centerpartiet vill även skapa
förutsättningar för fler småhus och nya bostadsrätter i områdena, samtidigt
som de gröna, skyddade bostadsgårdarna och de stora parkerna värnas och
utvecklas.

Malmö måste växa hållbart med hänsyn till framtida generationer. Genom att
staden växer på höjden sparar vi våra parker, våra grönytor och vår livsviktiga
åkermark, samtidigt som fler kan bo i våra nya stadsdelar. För att fler malmöbor
ska kunna njuta av grönska utanför sitt fönster vill Centerpartiet se en
omfattande trädplantering med fler alléer utmed våra gator. Ödetomter och
tomma platser ska kunna få användas som temporära parker och våra
stadsdelsparker ska rustas upp så att fler malmöbor vill använda dem som
trivsamma rekreationsområden. 

Tillgången till attraktiva bostäder i blandad stadsmiljö ska öka, med fler olika
boendetyper och arkitektoniska inslag. Byggande i klassisk stil ska uppmuntras
på lämpliga platser, och fler möjligheter ska skapas för husbåtar och flytande
villor i hamnbassänger och kanaler. När staden byggs med en variation av
bostäder, trivsamma gator, spännande arkitektur och attraktiva och gröna
livsmiljöer blir staden en roligare och trevligare plats att bo i, arbeta i och
besöka 

Attraktiv stadsbyggnad
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I Centerpartiets Malmö ska det vara enkelt att göra hållbara val. Fler ska ha
möjlighet att klara av vardagen till fots, med cykel eller kollektivtrafik. De
cykelbanor och busstråk som byggs inom ramen för storstaspaketet och den
framtida Öresundsmetron är avgörande för att kunna nå den visionen. I
kombination med ökade förutsättningar för elektrifiering kan vi utvecklas mot
en hållbar framtid.

I en allt tätare stad är ytan begränsad. Därför måste utrymmet på våra gator
fördelas så att fler malmöbor kan resa utan att trängseln ökar.  Fler gator får
separata busskörfält, så att kollektivtrafiken blir pålitligare. Busskörfält ska
även kunna nyttjas av taxi och näringslivets transporter; när staden växer
kraftigt och fler vill använda våra gator måste nyttotrafiken prioriteras före
annan biltrafik. 

Att fler malmöbor tar cykeln är bra för miljön, bidrar till förbättrad folkhälsa och
skapar en attraktiv och levande stadsmiljö. Goda förutsättningar, med breda
och raka cykelvägar är viktigt för att fler ska välja cykeln. Det pågående arbetet
med supercykelstråk, där cykeln får lika goda förutsättningar som bilen
historiskt haft, behöver accelereras. För att skapa förutsättningar för mer
cykling här och nu ska fler cykelbanor byggas som pilotprojekt som går fort att
bygga, till exempel genom att gator smalnas av eller enkelriktas för att skapa
mer utrymme för cyklister. Fler gator ska regleras som gång- och
cykelfartsgator, så att cyklister och fotgängare prioriteras i fler delar av staden.

Det ska vara enkelt att resa hållbart, även om resan kräver bil. För att de som
bor i lägenhet ska kunna ladda sin elbil på natten vill Centerpartiet göra det
möjligt att sätta upp laddstolpar utmed gatorna. För den som bor utanför
staden där kollektivtrafiken är begränsad ska det vara enkelt och smidigt att
parkera vid stadsgränsen, med attraktiva pendlarparkeringar vid motorvägen
och goda buss- och tågförbindelser till stadens nöjes- och arbetsplatser.

Grön trafik
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Stoppa överexploateringen av Malmös åkermark, och istället låta Malmö växa på
höjden
Att principerna från UN habitat, FNs program för hållbar stadsutveckling, blir
vägledande i alla nya stadsbyggnadsprojekt i staden
Bygga ihop innerstaden med Nyhamnen genom att arbeta för att däcka över
järnvägen
Låta fastighetsutvecklare och markägare få ett större inflytande och ta ett större
ansvar i stadsbyggandet, exempelvis genom exploatörsdrivna planer
Ge MKBs hyresgäster möjlighet att bilda bostadsrättsföreningar i områden med
många hyresrätter
Att Malmö uppmuntrar till byggande av klassisk arkitektur på passande platser.
Möjliggöra för fler områden med flytande villor och husbåtar under mandatperioden
Upplåta fler fribyggartomter för privatpersoner som vill bygga småhus eller mindre
byggföretag som vill bygga småskaliga lägenhetshus
Underlätta för fler stadsbruk och småskaliga odlingsföretag, genom att planera mer
mark för stadsodling
Arbeta mer med pilotprojekt och "popup-cykelbanor" för att snabba på utbyggnaden
av bra och attraktiv cykelinfrastruktur.
Bygga fler stöldsäkra cykelställ och övervakade cykelparkeringar.
Att fler gator med bra potential för stadsliv ska ombildas till gågator
Att gods- och näringslivstransporter ges högre prioritet än övrig biltrafik om
utrymmet på gatorna är begränsat
Bygga fler pendlarparkeringar och förbättra förutsättningarna att ta sig till och från
dem med kollektivtrafik
Att arbetet med storstadspaketet, supercykelstråk och Öresundsmetron fortsätter
med hög ambitionsnivå 
Tillåta utplacering av laddstolpar längs lämpliga gator, för att möjliggöra för
elbilsladdning i områden med boendeparkering.

CENTERPARTIET VILL
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SVERIGES
KULTURHUVUDSTAD
Malmö är Sveriges självklara kulturhuvudstad - ingen annan stad har ett så
brett utbud av organiskt framväxt kultur och ett så levande kulturliv på
gräsrotsnivå. Kultur i form av teatrar och konserter, uteserveringar och
nattklubbar, fotbollsmatcher, bibliotek, museum och folkliv gör Malmö till en
spännande och attraktiv stad. Det bidrar till turism och lockar kvalificerad
arbetskraft från hela världen. I stadsdelar med ett stort utbud av kulturella
inslag blir det attraktivt att bo och bygga, och för Centerpartiet är goda
förutsättningar för den fria kulturen en nyckelfaktor när Malmö växer. 

Malmö är en stad med mångfald av språk, mat, konst, sport och uteliv. För att ta
tillvara på detta måste vi förvalta den kultur och konst som finns, och
uppmuntra till nya former av kulturskapande. Kultur skapas bäst av människor
själva, fria från politisk påverkan. För Centerpartiet är det viktigt att
möjligheterna för kultur- och fritidsliv på gräsrotsnivå ökar, med större friheter
och färre pekpinnar.

Malmös kultur- och nattliv är en del av lösningen för ökad trygghet. Nattlivet ger
liv och rörelse i staden, bidrar till stadens attraktivitet och skapar mångas
första jobb. En stad måste få låta, och Centerpartiet kommer verka för att öka
möjligheterna för att nattklubbar, barer och konsertlokaler ska få finnas kvar i
staden, med goda och långsiktiga förutsättningar.

Oavsett uppväxt ska alla få möjlighet till kulturell bildning. Den kommunala
kulturen ska öka den kulturella tillgängligheten, där till exempel bibliotek och
kulturskola är viktiga platsee för det lärande och fungerar som verktyg för
integration och jämlikhet. Kultur förenar, men politiskt inflytande över kulturen
får aldrig syfta till att påverka befolkningen.

 Den fria kulturen är för Malmös bästa.

36



En kraft för den fria kulturen
Ett rikt kulturliv är väsentligt för en levande stad i ständig rörelse. Kulturen måste få
röra sig i takt med staden, anpassa sig efter samtiden och finnas tillgänglig för alla.
Malmö har en speciell plats i Sveriges kulturliv, och vår kulturscen har inslag från hela
världen.

Kulturen i Malmö ska utgå från individen. Centerpartiet vill öka möjligheterna till
kulturutövande i hela staden. Ett rikt kulturliv stadsdelarna är både trevligt och
attraktivt, och samarbetet mellan stadens kulturutövare och fastighetsägare måste
öka. Tillgången till lokaler för kultur är avgörande, och Centerpartiet vill utöka stadens
kulturlotsverksamhet så att kulturen får ta plats. När vi bygger nya stadsdelar måste
förutsättningar för kultur och nattliv finnas med, och mängden överkomliga lokaler för
kultursyfte ska öka.

2029 kan Malmö bli Europas kulturhuvudstad. Som kulturhuvudstad ska Malmö
framförallt verka för att lyfta fram den småskaliga gräsrotskulturen som finns runt om i
vår stad, men vi måste också tillgängliggöra all den kultur som kan erbjudas i stadens
regi. I Malmö stads ägor finns en konstskatt som väntar på att ställas ut, och ett nytt
konstmuseum måste påbörjas snarats om det ska kunna stå klart innan
kulturhuvudstadsåret, vilket Centerpartiet kommer verka för. 

Malmö ska utvecklas som besöksmål. I staden finns många besöksanläggningar som
drivs i kommunens regi. För att ge dem större frihet att utvecklas på ett självständigt
sätt, med större beslutsmandat över sin verksamhet vill Centerpartiet att dessa
ombildas till stiftelser med syfte att bevara och utveckla sin verksamhet, och göra den
tillgänglig och attraktiv för såväl malmöbor som tillresta besökare. Malmös
kulturföretagare gör viktigt arbete som också främjar turism och trivsel i stadsmiljön.
Den ekonomiska tryggheten för våra kulturföretagare måste stärkas. Det ska vara lätt
att driva kulturföretag i hela Malmö med minskad byråkrati och regelkrångel. 

Det kommunala kulturutbudet ska i första hand understödja det fria kulturlivet. Det
kan handla om att tillgängliggöra kultur för barn, att öka den kulturella jämställdheten
och skapa synergieffekter där ett brett utbud av kultur ökar stadens attraktivitet. Men
offentlig kultur får aldrig ske på ett sätt som konkurrerar ut den fria kulturen. Därför
vill Centerpartiet se en genomlysning av de kommunala kultursatsningarna, för att
säkerställa att staden inte i onödan bedriver konkurrerande verksamhet. Kommunens
kulturstöd ska inte villkoras med krav på kulturella inriktningar. Centerpartiet är en
kraft för den fria kulturen, för Malmös bästa
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En stad som lever hela dygnet
Myllrande torg, folkliv, sorl från uteserveringar och ett mångsidigt nattliv bidrar till
bilden av en attraktiv och rolig stad. Malmö är på många sätt en kontinental stad, och i
Centerpartiets Malmö finns ett stads- och nattliv som anstår en sådan.

Det finns många anledningar att värna ett rikt nattliv. Med evenemang på kvällar och
nätter skapas folkliv som bidrar till trygghet, klubbar och barer skapar enkla jobb och
konsertlokaler ger möjligheter för musiker och  företag inom kultursektorn att
utvecklas. Centerpartiet vill öka förutsättningarna för stadens nattliv genom att stryka
de kommunala begränsningarna för öppettider, och låta skötsamma nattklubbar och
restauranger hålla öppet när dom vill. Färre begränsningar gör det dessutom enklare
för våra krögare att erbjuda alternativ till svartklubbar och annan kriminell verksamhet.
Centerpartiet vill även att Malmö antar en speciell nattlivsstrategi, så att nattlivet får
plats även i nya stadsdelar.

Konserter, uteserveringar och idrottsevenemang är alla delar av det stadsliv som
Centerpartiet vill ha, även om det medför en del ljud. Städer måste få låta.Den
kulturljudzon som uppförts i Sofielund är på många sätt en bra förebild, och
möjligheterna att fritt spela musik, arrangera konserter eller på annat sätt fritt utöva
kultur utan att riskera klagomål från omgivningen måste öka. Centerpartiet vill se fler
kulturljudzoner, men också att Malmö verkar för att öka möjligheten till skydd för
befintliga kultur- och idrottsarenor när nya bostäder som kan störas av ljudvolymen
byggs i närheten.

Malmö har många fantastiskt fina torg. Tyvärr står många allt för ofta tomma.
Centerpartiet vill att det ska bli enklare och billigare upplåta torg åt tillfälliga
arrangemang, och mer torgförsäljning ska tillåtas. Foodtrucks, matcyklar och annan
form av mat- och dryckförsäljning bidrar både till attraktivitet och arbetstillfällen, och
förutsättningarna att driva den typen av verksamheter ska öka, med mer tillåtande
riktlinjer och färre avgifter.

Malmö stad har en erkänt god kompetens av att ordna arrangemang, något som bidrar
till besöksnäringen och sätter staden på kartan. Denna kompetens ska nyttjas för att
utveckla Malmöfestivalen till att vara hela Malmös festival. Genom att låta festivalen
flytta mellan olika stadsdelar kan fler delar av staden leva upp. Mattält och temporära
scener på Stortorget ersätts av restauranger och konsertlokaler runt om i staden, där
besökarna får en genuin upplevelse och där hela Malmö får leva. Med en Malmöfestival
som verkligen speglar Malmö kan festivalen gå från en angelägenhet för Skåne, till en
angelägenhet för Sverige och hela Europa.
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Sport, föreningsliv och en
meningsfull fritid
Idrott och föreningsliv har en självklar plats i Malmö. här finns några av landets
främsta idrottsutövare tillsammans med hundratusentals föreningsaktiva barn,
unga och vuxna. Idrotten finns för de som utövar den, men skapar också en
gemenskap för alla som tittar på MFF, FC Rosengård, Malbas eller något annat
av våra fantastiska lag. Centerpartiet vill att idrotten ska vara en naturlig del av
stadsutvecklingen och bidrar till en levande stad. Det ska vara enkelt att
använda stadsmiljön för rörelse och motion, och det ska finns plats för
föreningslivets viktiga arbete. Fler platser för spontanidrott som fotbollsmål,
volleybollplaner, utegym och joggingslingor ska uppföras runt om i staden.

Många barn och unga idrottar, men under flera år har aktivitetsnivån minskat. I
Malmö, där förutsättningarna för föreningsidrott varierar beroende på vart i
staden man bor eller vad ens föräldrar tjänar kan det vara svårt att hitta en
passande aktivitet. För att fler barn och unga ska kunna engagera sig, något
som är bra för både folkhälsa och gemenskap, vill Centerpartiet att
fritidsnämnden arbetar aktivt med matchning mellan skolor och
idrottsföreningar. En kommunal idrottscheck ska ge de minsta barnen ökade
möjligheter att prova på olika idrottsaktiviteter, även om föräldrarnas ekonomi
är begränsad.

När Malmö växer ökar trycket på idrottsanläggningarna. Planer och hallar räcker
inte till, och förutsättningarna varierar beroende på vilken sport man utövar.
Jämställdheten i idrotts- och föreningslivet måste öka. Det handlar inte bara
om bidrag, utan om vem som får träningstider eller vilka anläggningar som
prioriteras. Centerpartiet vill se en genomlysning av stadens idrottsverksamhet
i syfte att öka jämställdheten, och underlätta för de som deltar på gräsrotsnivå.
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CENTERPARTIET VILL

Intensifiera planering av ett nytt konstmuseum, så det finns på plats när Malmö blir Europas
kulturhuvudstad 2029.
Att Malmös kulturlots utökas till att också arbeta för en levande stadsmiljö och ett attraktivt
nattliv.
Att det ska bli enklare att få tillstånd och stöd från staden för att ordna spontana
arrangemang på gator, torg och i parker.
Ge tillstånd till dagliga marknader på fler torg, och att det ska vara möjligt att sälja annat än
livsmedel.
Att Malmöfestivalen görs om i grunden, med inspiration från stadsfestivaler runt om i världen
Ge stadens besöksanläggningar större möjlighet att utvecklas genom att ombilda dom till
stiftelser i de fall det är lämpligt
Att Malmö Stad tillsammans med Film i Skåne arbetar för att mer film- och TV-produktion
förläggs i Malmö.
Sänka avgifterna för foodtrucks, matcyklar och annan mobil försäljning, samt göra det tillåtet
att stå på betydligt fler platser runt om i staden.
Arbeta för att riktlinjerna kring ljud från exempelvis konsertlokaler och idrottsevenmang
ändras, så inte nybyggda bostäder riskerar att döda stadens kultur-, idrotts- och nattliv.
Ta fram en nattlivsstrategi så att fler stadsdelar kan leva hela dygnet.
Göra det möjligt att få tillstånd för alkoholservering alla tider på dygnet.
Att fler områden i Malmö ska kunna fugera som kulturella frizoner, likt den kulturljudzon som
finns i Sofielund
Utöka samarbetet mellan skolorna och fritidsnämnden, så att fler barn ska kunna engagera
sig i föreningsverksamhet
Införa en fritidspeng för att fler barn ska börja med föreningsidrott
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VÅRD OCH ETT TRYGGT
ÅLDRANDE
Malmö ska vara en av de bästa städerna att åldras i, en äldrevänlig stad.
Antalet äldre ökar och äldrefrågorna kräver ökad uppmärksamhet.
Centerpartiet vill se ett helhetsgrepp på äldrefrågorna under den kommande
mandatperioden. Det handlar om vård och omsorg av högre kvalitet, men
också om ett tydligare äldreperspektiv i stadsplaneringen och utformningen
av stadsmiljön. Det som är bra för Malmös äldre är bra för alla!

Många äldre har det bra men alltför många känner sig otrygga och drabbas av
brister i kommunens verksamheter. Centerpartiet ser äldre människors
livserfarenhet och kompetens som en värdefull tillgång för samhället och vill att
alla äldre ska ha goda levnadsvillkor. Åldersdiskriminering och bristande insikt
om hur äldre är, hur de lever och har det i dagens samhälle är ett problem vi
som stad måste bemöta. Äldre i Malmö är i likhet med malmöbor i andra
åldersgrupper individer med olika personlighet, livsstil, intressen, förmågor och
behov.

Äldre idag är friskare och aktivare högre upp i åldrarna än bland tidigare
generationer. Med förebyggande insatser kan äldres välmående öka, ofrivillig
ensamhet motverkas och behovet av vård och omsorg reduceras eller skjutas
upp. Men med allt fler äldre framöver med omfattande behov av vård och
omsorg följer nya krav på kompetens, hög kvalitet och effektivitet i
verksamheten. Erfarenheterna av Coronapandemin måste tas till vara för en
bättre beredskap mot störningar av olika slag i verksamheter för bland annat
äldre och personer med funktionsnedsättning.

Även den som är i behov av andra typer vård och omsorg ska få valmöjligheter
och bra stöd från kommunen. Funktionsstödet i Malmö ska vara
individanpassat, ge inflytande över vardagslivet och möjlighet att påverka den
egna situationen. I Centerpartiets Malmö ska alla medborgare ha rätt till ett bra
liv och möjligheten att nå sin fulla potential. 

42



En äldrevänlig stad
En äldreomsorg av god kvalitet är av central betydelse i en äldrevänlig stad.
Centerpartiet vill att ambitionsnivån höjs. Problem som hög
personalomsättning, kompetensbrister, för stor arbetsbelastning, och brist på
trygghetsboenden och profilboenden måste åtgärdas. Malmö ska vara en
attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor, bra arbetsmiljö, och utvecklings-
och karriärmöjligheter. Då finns förutsättningar för en äldreomsorg av hög
kvalitet. 

Äldres livsvillkor, och betydelsen av ett gott och meningsfullt vardagsliv, kräver
ökad uppmärksamhet. Att åldras för med sig både sociala och hälsomässiga
förändringar. För många äldre kan ofrivillig ensamhet och depression bli ett
stort problem. Det förebyggande arbetet måste bli effektivare och nya grepp
användas. Exempelvis kan volontärer engageras som måltidsvänner till
ensamma äldre. Ett bra förebyggande arbete kan bidra till social gemenskap,
delaktighet, fysisk aktivitet och goda matvanor.  God mat under trivsamma
former och möjlighet att få vara utomhus brukar äldre själva framhålla som
viktigt för en god livskvalitet. Goda möjligheter till utevistelse och ett varierat
måltidsutbud ska säkerställas på våra äldreboenden, och det ska vara möjligt
att dricka ett glas öl eller vin till maten om så önskas. Äldre måste känna att
även när de behöver stöd, omsorg eller vård så har de makt och inflytande över
sina egna liv.  

Centerpartiet vill ge äldre valfrihet i hemtjänsten. Valfrihet i hemtjänsten
saknas idag men skulle ge äldre, anhöriga och anställda den trygghet det ligger i
att det finns alternativ om man inte är nöjd med den verksamhet en enda aktör
bedriver. Valfrihet har dessutom den fördelen att med flera aktörer stimuleras
förnyelse och utveckling. Bättre arbetsförhållanden leder till bättre kvalitet i
vården och omsorgen. Centerpartiet vill ha förbättringar som till exempel ett
tak för hur många underställda en chef får ha, en plan för avveckling av delade
turer, ökad kontinuitet i hemtjänsten, och en arbetsorganisation som tar tillvara
volontärers vilja att hjälpa till. 

Risken måste minska för så hög arbetsbelastning att säkerheten i vården och
omsorgen äventyras och att äldre och deras anhöriga känner sig otrygga. För att
äldre ska känna sig mer trygga och trivas i Malmö behövs också en medvetet
äldrevänlig utformning av bostadsområden, infrastruktur, och en grön och
hållbar stadsmiljö i olika avseenden. Vardagsbrottsligheten mot äldre har ökat
och kräver ökad uppmärksamhet och samverkan med berörda myndigheter. 
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Funktionsrätt
Malmö ska vara en inkluderande stad, en av landets bästa kommuner att leva i
för personer med funktionsvariation. Det ska gå att leva ett gott liv utifrån sina
egna förutsättningar. Funktionsstödet i Malmö ska vara individanpassat, ge
inflytande över vardagslivet och möjlighet att påverka den egna situationen.
Centerpartiet vill ha valfrihet i LSS-verksamheten med många olika utförare av
stöd och service av olika slag.

Flera mindre aktörer kan bli ett bra komplement till daglig verksamhet och
habilitering i stadens egen regi och möjliggör mer individanpassade aktiviteter.
Vidgat samarbete med företag och stadens förenings- och kulturliv kan
förbättra möjligheterna att erbjuda malmöbor med funktionsvariation både
sysselsättning och kulturupplevelser.

LSS-boenden ska utformas småskaligt och vara så hemlika och trivsamma som
möjligt. Det behövs också anpassade lokaler där personer med samma typ av
funktionsvariation kan träffas och umgås. Anhörigas insatser är värdefulla och
av största betydelse för välmåendet hos äldre och personer med
funktionsnedsättning. Centerpartiet vill att behovet av stöd till anhöriga i såväl
LSS-verksamheten som i vården och omsorgen om äldre särskilt
uppmärksammas och vidareutvecklas.
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En vård att lita på
Sjukvården håller generellt hög kvalitet. Men det finns brister med
tillgänglighetsproblem och långa köer som förvärrats i samband med pandemin.
Centerpartiet har varit pådrivande för en primärvårdsreform som skapar en vård
närmare människorna. En bättre fungerande sjukvård för äldre ska byggas på en
tillgänglig primärvård med ökad geriatrisk kompetens, en fast läkarkontakt och
en mer kompetent vård i kommunens äldreomsorg . 

Alltmer kvalificerad vård av äldre utförs i hemmen och på äldreboenden. Denna
nära vård ska ha samma höga kvalitet och förutsättningar för individuell
läkarbedömning som alla annan vård. Centerpartiet vill ha fler mobila team för
kvalificerad och god vård av äldre malmöbor i deras hem. 

Malmö stad måste i sin äldreomsorg klara av allt från att hjälpa äldre med
städning, matinköp och utevistelse till vård. Äldre är individer med olika behov,
livsstil och intressen. Många klarar sig själva men andra har omsorgsbehov av
olika slag och en del behov av mer kvalificerad vård med heldygnsomsorg.
Därför vill Centerpartiet utveckla ett mer småskaligt, behovsanpassat och
varierat utbud av äldreboenden, med trygghetsboenden, profilboenden, och mer
specialiserade boenden anpassade till olika vårdbehov. 

Malmö har hög personalomsättning i flera yrkesgrupper, inte minst bland
sjuksköterskor. Sjuksköterskorna har hög arbetsbelastning i kombination med
ständiga nyrekryteringar och introduktion av nyanställda. Det är en ohållbar
situation både för personalen och de i behov av vård i Malmö. Sjuksköterskor är
en medicinsk nyckelgrupp i kommunens vård- och omsorgsverksamhet, en
yrkesgrupp där personalomsättningen under lång tid har varit alldeles för hög.
Under den senaste mandatperioden har det även flaggats för att stadens stora
kompetensgap som kommer utan åtgärder ha negativ påverkan på både
verksamheten och arbetsmiljön i framtiden. 

Bristen på personal har också medfört höga kostnader för inhyrning av
bemanningssjuksköterskor. Centerpartiet vill därför öka grundbemanningen av
sjuksköterskor och andelen sjuksköterskor med specialistutbildning. Både för
att säkerställa kvalitet i vården men också för att förbättra arbetsförhållandena
för personalen. 
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CENTERPARTIET VILL

Att Malmö stad ska bli en aktiv medlem i World Health Organizations nätverket ”Äldrevänliga
städer”
Att Malmö stad tar ett helhetsgrepp på äldrefrågorna och bland annat utarbetar ett åtgärds-
och förbättringsprogram.
Att olika former av småskaliga äldreboenden, trygghetsboenden och profilboenden tas med i
en analys av äldre malmöbors bostadsförhållanden och boendebehov.
Att det utarbetas en utevistelsestrategi för Malmös äldreboenden och riktlinjer för hur de
kan utformas med fler gröna inslag. 
Att det införs valfrihet i hemtjänsten.
Att det ska finnas ett tydligare äldreperspektiv i stadsplaneringen och vid utformningen av
bostadsområden, infrastruktur, och en grön och hållbar stadsmiljö.
Att erfarenheterna från Coronapandemin tas tillvara med syftet att förbättra beredskapen i
äldreomsorgen och LSS-verksamheten mot störningar av olika slag.
Att Malmö stad ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att bland annat erbjuda goda
kompetensutvecklings- och karriärmöjligheter för anställda i äldreomsorgen och LSS-
verksamheten. 
Att det görs en översyn av arbetsförhållandena för personalen i syfte att höja kvaliteten i
verksamheten och minska den höga personalomsättningen i flera yrkesgrupper.
Att som ett led i att förbättra chefernas arbetsförhållanden införa ett tak för hur många
underställda en chef får har i äldreomsorgen.
Att arbetsorganisationen utvecklas så att det blir ökad kontinuitet i hemtjänsten.
Att det upprättas en plan för avveckling av delade turer i hemtjänsten.
Att volontärers vilja att bidra till bättre livskvalitet för äldre tas tillvara genom bland annat
införandet av konceptet ”Måltidsvän”.
Att särskilda boenden ska erbjuda ett varierat dryckesutbud till maten, även alkoholhaltiga
drycker
Att stödet till anhöriga vidareutvecklas.
Avveckla delade turer inom vård och omsorgsverksamheter.
Att det i samarbete med Region Skåne tillskapas fler mobila team för kvalificerad vård av
äldre i deras hem.
Att grundbemanningen av sjuksköterskor ökas.
Att andelen sjuksköterskor med specialistutbildning höjs. 
Att inhyrning av bemanningssjuksköterskor ska minska.
Att LSS-boenden ska vara småskaliga och inte institutionslika, samt utformas för att ge så
stor hemkänsla som möjligt, 
Att det införs valfrihet i LSS-verksamheten med bättre förutsättningar för individanpassade
aktiviteter i daglig verksamhet. 
Att samarbetet med företag, förenings- och kulturliv vidgas i LSS-verksamheten för att i
större utsträckning kunna erbjuda malmöbor med funktionsvariationer både sysselsättning
och kulturupplevelser.      
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