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Förslag för ett friare och grönare Malmö  
- Centerpartiet i Malmös skuggbudget för 2020 

1. En tryggare stad 
Idag känner många sig otrygga i Malmö. Så ska det inte vara. Därför behövs mer och 
riktade satsningar på trygghet. Centerpartiet vill att Malmö stad ska verka för en ökad 
polisnärvaro. Vi vill också se ökade satsningar på fysisk trygghet, som belysning och 
att stadens verksamheter ska börja arbeta mer förebyggande.  

2. Mer pengar till våra kvinnojourer 
Att hjälpa de som utsätts för våld är en av stadens viktigaste uppgifter. Belastningen 
på våra kvinnojourer är hög samtidigt som många är underfinansierade. Kommunens 
kvinnojourer behöver förbättrade och långsiktiga förutsättningar. Därför satsar vi tre 
miljoner i utökade resurser på våra kvinnojourer. 

3. Minskad arbetslöshet 
Malmö har högst arbetslöshet i landet. Samtidigt har många företag svårt att hitta 
rätt kompetens. Centerpartiet i Malmö föreslår ökade satsningar på att hjälpa 
personer som går på ekonomiskt bistånd vidare till ett arbete. Det handlar om ökad 
uppföljning, kompetensutveckling och att låta arbetsmarknadsavdelningen använda 
sig av fria aktörer i matchnings- och rustningsarbetet.   

4. 100 miljoner till Malmös skolor  
Idag finns skolor i Malmö där mindre än hälften av eleverna klarar grundläggande 
behörighet till gymnasiet. Så kan vi inte ha det. Att satsa på våra ungdomar är en av 
de viktigaste investeringarna vi kan göra. Därför satsar Centerpartiet 100 miljoner 
extra på stadens skolor. 

5. En bättre och valfri äldreomsorg.  
När du är gammal eller sjuk ska du kunna lita på att du får rätt hjälp. Idag är kvalitén 
i Malmös vård och omsorg för låg. Det gör att många känner sig otrygga. 
Centerpartiet i Malmö satsar därför 50 miljoner mer på Malmös vård och omsorg. Vi 
vill också utreda införandet av valfrihet i vård och omsorgsverksamheterna och LSS.  

6. Paket för ett grönare Malmö 
Malmö ska vara en grön och hållbar stad. Idag har staden svårt att uppfylla sina 
miljö- och klimatmål. Så kan vi inte ha det.  Centerpartiet vill se satsningar på 
hållbara energikällor, grönområden, stadsodlingar och parker i kombination med 
trivsamma stadsmiljöer för att skapa en attraktiv stad för en växande befolkning. 
Staden måste anpassa sig till ett ändrat klimat samtidigt som vi måste arbeta för en 
bättre miljö. Därför vill vi se program för minskat matsvinn, närodlad och 
säsongsanpassad mat, anpassningar längst kusten för stigande havsnivåer, minimerad 
användning av plast, hög vattenkvalitet i våra kanaler och fler träd i stadsmiljön.  

7. Sveriges bästa företagsklimat 
Malmö ska vara landets bästa stad att starta och driva företag i. Stadens 
förutsättningar att utvecklas till en dynamisk och kontinental framtidsstad måste tas 
tillvara. Då skapas jobb, skattekraft och tillväxt. Vi tror på Malmö som en plats för 
innovation och entreprenörskap. Dessvärre ligger Malmö idag lågt i Svenskt 
Näringslivs ranking över företagsklimat i Sverige. Staden sjunker i placering år efter 
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år. Så ska det inte vara. Därför vill vi se ökade satsningar på företagande, genom 
bland annat förenklade tillståndsprocesser, ge stadens anställda möjlighet till 
tjänstledighet för att starta företag och sätta tydliga mål för ett bättre företagsklimat.  

8. En cykelstad i världsklass 
Malmö är en fantastisk cykelstad, men vi behöver bli ännu bättre. Det ska vara lätt 
och säkert att ta sig fram på cykel i hela staden, så är det inte idag. Därför satsar vi 
60 miljoner på stadens cykelinfrastruktur.  

9. En byggprocess för en växande stad 
Malmö kommer inom cirka 25 år att bli en halvmiljonsstad, för att klara den 
utvecklingen måste staden växa tätare och på höjden. Med mindre regelkrångel och 
större ansvar för byggherrar vill vi främja utvecklingen av en trygg stad med mycket 
rörelse av människor och möjligheter för företag att etablera sig. Staden ska byggas 
hållbart, vi föreslår en träbyggnadsstrategi, byggherredriven planprocess och 
marknadsanpassad parkeringspolicy för en modern storstad.


