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Skolan
Skolan är den viktigaste framtidsinvesteringen som det offentliga gör. Det är därför det finns
stor anledning till oro för skolväsendet i Malmö. År efter år har vi sett resultaten djupdyka i
nationella jämförelser. Konsekvenserna av detta kommer att visa sig under en lång tid
framöver och utgör ett svek mot både elever och det övriga samhället. Skolan i Malmö mår
inte bra. Det är därför det krävs nya idéer för att vända trenden. Vårt mål är att återskapa en
utbildningstradition som möjliggör lärande. Skolan i Malmö behöver återupprättas som en
kunskapsinstitution och läraren måste återfå rollen som ledare och auktoritet i klassrummet.
Skolan ska bygga på, och förmedla, de värden och dygder som är centrala för ett gott liv
och ett gott samhälle. Skolans uppgift är inte bara att utbilda individer som tar ansvar för sin
egen försörjning utan också att utbilda medborgare som kan ta ansvar för samhällets
gemensamma angelägenheter och förvalta de centrala värdena, en god etik och vårt
kulturarv. Inga elever ska därför lämnas efter utan gymnasiebehörighet eller ges möjlighet
till yrkesinriktad utbildning, men inga elever ska heller hållas tillbaka från att nå sin potential.
Detta är grunden för Kristdemokraternas vision för skolan i Malmö. Vi vill införa ett
ansvarskontrakt i skolan, detta innebär en överenskommelse mellan förälder, elev och
lärare om vad respektive förbinder sig att ta ansvar för att elevens skolgång ska fungera
och att uppsatta mål ska kunna nås.
Barnomsorgen
Barnens och familjernas behov ska vara utgångspunkten för förskolan. Respekt för barnets
föräldrar, för barnets egna kulturella identitet, egna språk och egna värden är
grundläggande. Det är viktigt att familjerna får inflytande över formerna för barnomsorg och
förskoleverksamhet. Barngruppernas storlek i förskolan ska begränsas och hållas på en för
barnen och verksamheten rimlig nivå. Vi vill också att Malmö ska erbjuda barnomsorgspeng
så de föräldrar som vill ska ha valfriheten att ta hand om sina barn längre tid i hemmets
trygga vrå eller anlita en dagmamma.
Kristdemokraterna i Malmö vill:
-

Lagstadga om ett maxtak för storleken på barngrupper i förskolan
Utvidga barnomsorgspengen och ge föräldrarna större frihet att välja den
barnomsorg som passa dem bäst.
Ha en antimobbningsgaranti – med ökat skydd och rättigheter för den utsatta. Flytta
på mobbaren och inte den mobbade.
Att skolan ska upprätta ett code of conduct ”ansvarskontrakt” mellan elev, föräldrar
och personal.
Pröva att införa skoluniform på prov i några kommunala skolor i syfte att förbättra
skolresultat, identitet och gemenskap med skolan samt ge studiero i klassrummet
Ha en stor valfrihet och mångfald med alternativa utförare inom skola och förskola
Arbeta för att varje chef/rektor i skolan ansvarar i regel för max 25 anställda.
Fräscha upp, renovera och modernisera skollokaler.
Värna om att beslut som fattas i kommunen ska tas ur ett barn- och
ungdomsperspektiv.
Upprätta ett öppnare jämförelsessystem mellan skolor vid skolval
Sprida bunkeflomodellen med fysisk aktivitet på schemat varje dag i skolan
Att nya skolor ska byggas för maximalt 500–600 elever för att uppnå en
optimal storlek på skolan

Trygghet
För alla som bor i Malmö och följt stadens utveckling genom åren är det uppenbart att
mycket gått i fel riktning. Socialdemokraterna har misslyckats med att skapa trygghet i
Malmö och abdikerat från ansvaret för konsekvenserna av sin politik. Ett Malmö som präglas
av grova våldsbrott och organiserad brottslighet. Ett Malmö där sprängningar, skottlossning
och detonationer regelmässigt ljuder över staden.
Genom åren har ett parallellsamhälle vuxit fram som sätter svenska lagar och regler på
undantag. Drivkraften är en svart ekonomi som bärs upp av kriminalitet, cynisk
människohandel och svarta affärer. Till stora delar handlar det om ren kriminalitet bland annat
i form av narkotikahandel, prostitution och människosmuggling. Andra sektorer är
verksamheter som till sin form är vita men där det förekommer ett utbrett bidragsfusk samt
underlåtenhet att betala skatter och avgifter.
Maktstrukturer skapas som ofta mynnar ut i våldshandlingar när den egna maktsfären hotas
på ett eller annat sätt. Delar av Malmö har utvecklats i en icke önskvärd riktning och
kännetecknar det svarta Malmö där stat och kommun till stora delar tappat greppet. Förutom
att människor utnyttjas på allehanda sätt så drabbas även den seriösa delen av näringslivet
av en osund konkurrens. Boende runt omkring berörs och störs av allt som händer, något som
i hög grad bidrar till en såväl konkret som upplevd otrygghet i närområdet.
Genom åren har kommunledningen initierat och genomfört ett antal kostsamma projekt för att
komma tillrätta med utanförskap och kriminalitet. Med facit i hand kan konstateras att utfall
och resultat varit magert. De faktorer som utgör grogrunden för en fortsatt icke önskvärd
utveckling finns kvar.
Sammantaget finns det mycket att arbeta med för att förhindra en fortsatt nedåtgående spiral
med ett allt mer segregerat Malmö som gynnar tillväxten av parallella strukturer. Följden blir
minskad tillit och trygghet bland malmöborna.
Kristdemokraterna har som ett av sina mest prioriterade mål att öka tryggheten i Malmö.
Trygghet är ett begrepp som kan tolkas på skilda sätt beroende på bland annat yttre
omständigheter, livssituation, boende och ålder. I en mening är trygghet ett bärande element
i merparten av det politiska och lagstiftande arbetet. Tryggheten, eller snarare otryggheten, i
Malmö är starkt förknippad med en tilltagande våldsbrottslighet och framväxten av den
organiserade brottsligheten. Ur ett brottsförebyggande perspektiv är det dock minst lika
angeläget att komma tillrätta med en dålig och otrygg skolmiljö samt att förebygga och
bekämpa radikalisering och våldbejakande extremism
Kristdemokraterna i Malmö vill:
-

-

Skapa förutsättningar för och inrätta en kommunal ordningspolis med fokus på
brottsförebyggande verksamhet med hög närvaro och synlighet i alla stadsdelar
Anställa ordningsvakter i avvaktan på kommunal polis.
Öka stödet till brottsoffer och förbättra villkoren på kvinnojourer
Att en nolltolerans mot barnäktenskap ska råda i Malmö
Införa en kommunal styrgrupp mot våldsbejakande extremism enligt dansk modell
Se över kommunens ordningsföreskrifter för att reglera var tiggeri, gatumusicerande
och annan liknande verksamhet inte får förekomma eller kräver tillstånd för att säkra
trygghet och trivsel i offentlig miljö
Omedelbart avlägsna klotter och skadegörelse ska omedelbart för att
minska upplevelsen av otrygghet.
Tillåta kameraövervakning på fler utsatta platser i Malmö
Verka för en ökad polistäthet i Malmö

Äldreomsorgen
Alla medborgare ska kunna åldras med värdighet. Det innebär att service, vård och omsorg
ska vara tillgänglig och ges utifrån en helhetssyn på den enskilde med hänsyn till själsliga,
andliga och materiella behov. Denna samhälleliga skyldighet innebär att äldreomsorgen
måste vara väl utbyggd med hemtjänst och hemsjukvård, olika former av dagverksamhet
samt ett varierat utbud av boendeformer.
Människovärdet beror inte på åldern eller den egna förmågan. Äldreomsorgen ska därför
präglas av trygghet, värdighet och delaktighet. Vår utgångspunkt är att varje person bäst
känner sina egna behov och att möjligheten till inflytande och valfrihet därför ska vara stort.
Närhet och gemenskap är grundläggande mänskliga behov, något som det offentliga inte
fullt ut kan tillfredsställa. Av denna anledning måste äldreomsorgen måna om goda
relationer med anhöriga och ett gott samarbete med exempelvis anhöriga, föreningar, kyrkor
och andra ideella krafter.
Det civila samhällets resurser ska tas tillvara. Staden ska uppmuntra och stötta
frivilligverksamheter som ett viktigt och nödvändigt komplement till den skattefinansierade
verksamheten.
Välfärden i Malmö ska vara av högsta kvalitet. Vård och omsorg ska utformas med respekt
för den enskildes värdighet, önskemål och val. Den som behöver samhällets stöd som mest
ska aldrig behöva oroa sig över att inte få hjälp. Våra äldre förtjänar en omsorg fylld av
omtanke – inte tidsbrist. Uppsökande verksamhet ska erbjuds till äldre över 80 år av
kommunens arbetsterapeut för kartläggning, stöd och förebyggande åtgärder avseende
risker, som ex risk för fallolyckor, i hemmet
Vi ser konsekvenserna i SKL:s mätningar över hur nöjda de äldre själva är över kvaliteten på
vården. Malmös äldreomsorg rankas som en av rikets sämsta med ranking när kommunen
jämförs med resten av Sveriges kommuner och placeras först på plats 278 för hemtjänst och
167 över särskilt boende.
Äldreomsorgen får aldrig begå misstaget att behandla äldre som en homogen grupp. De
äldre är människor med olika bakgrunder och hälsotillstånd. De allra flesta är friska, pigga
och fulla av glädje. Andra mår sämre och behöver stöd ifrån samhället.
Malmös äldre ska ges ökad valfrihet och en meningsfull vardag. Behoven ska stå i centrum.
I den mån du är i behov av insatser bör du själv få bestämma när de ska utföras och av vem.
En valfrihetsreform behöver också ske där man kan välja utförare av hemtjänsten till att
börja med, om man bor i sitt ordinarie boende. Detta kan sedan följas av möjlighet att välja
matleverantör, eller varför inte möjlighet till hjälp med matlagning i hemmet.
För att nå dit menar vi att LOU måste kompletteras med LOV (lagen om valfrihet).
Det är viktigt att upphandlingar och uppföljningar sker på sådant sätt att kvaliteten
säkerställs. Detta omfattar också anställdas utbildning. Villkoren liksom kvalitetskrav och
uppföljning för att driva äldreboende måste vara tydliga vid upphandling. Detta möjliggör då
ett varierat utbud av äldreboenden att kunna välja mellan, där även privata aktörer ges
möjlighet att verka på lika villkor som kommunen.
Malmö behöver planera för ökat byggande av anpassat-/särskilt boende men även
trygghets- och seniorboenden för de äldre. Vi menar, att detta leder till ökad rörlighet på
bostadsmarknaden så det tillkommer lediga lägenheter och villor i det redan befintliga
bostadsbeståndet, som blir tillgängliga för andra som söker lämplig bostad i Malmö.
Det är viktigt att Malmös äldre får bra möjligheter att röra sig i staden för att kunna
uttnyttja Malmös fulla utbud av aktiviteter och sociala kontakter. Därför vill vi att det ska
vara avgiftsfritt för de som fyllt 70 år att ta sig runt med kollektivtrafiken. Detta kommer
att leda till att äldre medborgare kommer att kunna röra sig mycket enklare och friare
och få fler möjliga mötesplatser för en viktig del av Malmös befolkning och för att de så
ska kunna nå sin fulla potential

Kristdemokraterna i Malmö vill:
-

Införa en äldreboendegaranti för den som är över 85 år införs
Att äldre får större inflytande i bedömningen av anpassat boende genom t.ex.
generations- och profilerade boenden.
Förenklad biståndsbedömning införs för personer som önskar enklare
serviceinsatser i sitt ordinarie boende som städning, inköp och social gemenskap
LOV (Lagen om Valfrihet) införs för att möjliggöra val av utförare inom hemtjänsten.
Kvaliteten ska säkerställas och följas upp.
Äldreombudsman och ”Äldre direkt” införs för hjälp med vägledning och stöd
Anpassade-/särskilda boenden samt trygghetsboenden byggs.
Stöd till anhöriga, som vårdar anhöriga hemma, utvecklas
Dagverksamheten för äldre förstärks
Frivillig- och ideella organisationer aktivt erbjuds att medverka med olika insatser
Kosten ska vara näringsrik och anpassad till den äldres förmåga att tillgodogöra sig
den, även om tugg- eller sväljsvårigheter föreligger
Satsa mer på it-lösningar i form av ny ”smart” teknologi för att öka trygghet och
säkerhet för äldre och dementa och som underlättar arbetet för vårdpersonalen.
Införa avgiftsfri kollektivtrafik för de som fyllt 70 år

Ekonomi och jobb
Malmö är en stad med en oerhört stor potential när det kommer till tillväxten. Vi ligger mitt i
en av de mest spännande tillväxtregionerna i Europa nämligen Öresundsregionen. Trots
detta så har Malmö Sveriges högsta arbetslöshet och nästan vart fjärde krona i kommunens
budget kommer ifrån det kommunala utjämningssystemet. Detta är varken hållbart eller
acceptabelt. Trots detta fortsätter Malmös kommunala förvaltning att växa årligen med cirka
en procent. Med oförändrad takt innebär det en beräknad skattehöjning med sex kronor fram
till 2030.
Möjligheterna för politiker att skapa jobb är begränsade. Däremot kan vi bidra till ett bättre
företagsklimat. En kommun eller region med välmående och framgångsrika företag har lägre
arbetslöshet, högre tillväxt och bättre förutsättningar att finansiera välfärden. Att välkomna
och uppmuntra företagande är därför en prioriterad politisk fråga. För kommunen handlar det
om att öka förståelsen för företagandets villkor.
I Malmö kan mycket göras i den delen. Kristdemokraterna vill se satsningar på
nätverksskapande mötesplatser och på en inkubator som hjälper malmöborna att starta
företag inom RUT- och ROT-branscherna. Dessutom vill Kristdemokraterna att kommunala
tjänstegarantier införs för att säkerställa att medborgare och
företagare får den service
de har rätt till i rätt tid. Exempelvis ska beslut om privata bygglov meddelas inom ett
fastslaget antal veckor. I annat fall ska ansökningsavgiften återbetalas.
Kristdemokraterna i Malmö vill:
-

-

Att kommunen fokuserar på kärnverksamheten och överlåter kommersiella
verksamheter till civila sektorn
Införa den s.k. Rättviksmodellen i Malmö. Denna innebär att kommunen
kommunicerar med företagen på plats – istället för med blanketter och omedelbara
sanktioner – för att underlätta kontrollen och hjälpa företagen att göra rätt
Att kommunen har en ”one stop shop” för företagare – alla ärenden som företagare
ska behöva göra ska vara knutet till ett och samma servicekontor

-

Att Malmö marknadsförs som den företagsvänliga staden med ett perfekt geografiskt
läge och god infrastruktur
Upprätta ett finansiellt kommunalt sparande på 1-2% varje år
Sänka kommunalskatten på sikt – vi kommer inte att medverka till att höja
kommunalskatten
Skapa en företagsinkubator för att stimulera till företagande inom RUT- och ROTbranscherna.
Samverkan med näringslivet intensifiera arbetet för att fler personer långt från
arbetsmarknaden ska kunna få praktikplats.
Kartlägga arbetsmiljförhållanden för anställda i Malmö stad för att få ner
sjukfrånvaron och minska personalomsättningen.

Integration
Malmö är, har och kommer alltid vara en stad som är präglad av mångfald och människor
med olika bakgrund. Det är något vi är väldigt stolta över. Däremot så är
integrationsutmaningarna större än på länge. Efter migrationskrisen 2015 fick vi se ett
stort antal människor komma till vårt land, inte minst till vår stad. Detta utgjorde och
kommer att utgöra stora påfrestningar på kommunen. Integrationsfrågan kommer att vara
en av de viktigaste under den kommande mandatperioden.
Språket är nyckeln till förståelse och delaktighet. SFI är en viktig del i integrationen för
nyanlända malmöbor. SFI-utbildningen behöver bli mer individanpassad. Ett av de viktigaste
målen för integrationsarbetet måste vara möjligheten att komma in på den svenska
arbetsmarknaden. Det är på arbetsplatsen vi bygger viktiga delar av vårt sociala nätverk
och skapar delaktighet. SFI bör kunna erbjuda en kombination av arbetslivspraktik och
studier redan från början. Bevisen är tydliga på
att studier i kombination med praktik är
den snabbaste vägen in i det svenska språket. För den nyinvandrade är det viktigt att kunna
möta landsmän som har lyckats i det svenska samhället och kan agera goda förebilder.

Därför vill Kristdemokraterna i Malmö:
-

Utöka samhällsorienteringen med mer undervisning om värderingar, lag och rätt,
jämställdhet samt sociala och etiska koder i Sverige.
Individ- och nivåanpassa SFI i större utsträckning.
Kombinera SFI med arbetslivspraktik – inför snabbspår till bristyrken
Att planer för genomgången samhällsorientering för nyanlända ska vara en
förutsättning för att få försörjningsstöd
Uppmuntra det lokala näringslivet att delta i mentorskapsprogram för invandrare som
vill starta eget

Trafik
Under alldeles för lång tid har politikerna i Malmö försökt tränga ur bilen från vår stad.
Kristdemokraterna menar att detta är fel väg att gå. Många människor och familjer är
beroende av bilen för att få vardagspusslet att gå ihop. Om Malmö ska vara en växande
stad, särskilt för barnfamiljer så kan inte bilen försvinna. Därför vill Kristdemokraterna göra
det möjligt att äga bil i Malmö genom exempelvis fler parkeringsplatser, bättre och utbyggda
bilvägar och motorleder kring staden. Vi motsätter oss kommunens planer att slopa krav på
parkeringsplatser vid nybyggnation. Ett förbud ökar utflyttning till kranskommunerna och
minskar attraktionskraften för Malmö som boendealternativ.
Malmö ska även vara en stad som ska vara en förebild för andra städer i Sverige när det
kommer till att cykla. Många Malmöbor väljer cykeln som sitt sätt att transportera sig. Detta
måste vi fortsätta att bejaka. Det gör vi bäst genom att ha ett tillgängligt och omfattande
cykelnät. Därför måste Malmö investera i att få till fler enskilda cykelbanor i hela Malmö.
Malmös gröna bussar och lila pågatåg är också en självklar del i Malmös stadsbild. Det är
avgörande för en levande stad att ha en fungerande kollektivtrafik, inte minst för stadens
unga. Målet för kollektivtrafiken ska vara att den på egen kraft blir så bra att invånarna väljer
den före andra färdmedel.
Den viktigaste trafiksatsningen på lång sikt för Malmö är en ökad integration med
Öresundsregionen och Köpenhamn. Därför ser Kristdemokraterna det som prioriterat för
Malmö att fortsätta planering och utveckling av en sammankoppling med Köpenhamns
Metrosystem.
Därför vill Kristdemokraterna i Malmö:
-

Skapa fler parkeringsplatser i form av parkeringshus och underjordiska garage i
centrum
Behålla nuvarande parkeringsnorm vid nybyggnation
Verka för att E6 och E22 utökas till sexfilig motorväg mellan Malmö - Helsingborg
respektive Malmö - Lund
Låta elbilar köra i bussfälten för bättre framkomlighet
Utöka stadens cykelvägnät med fler cykelbanor.
Inte ha trängselskatt i Malmö.
Verka för att Köpenhamns Metrosystem byggs ihop med Malmö
Öka avgiftskontrollerna i kollektivtrafiken
Planera för Park´n´Ride vid de större infarterna
Sänka parkeringsavgifterna i Malmö

“Ett Malmö för alla – jämställdhet, social trygghet/tillgänglighet”:
”Myten om den perfekta människan som ideal och norm riskerar att bli ett hit mot viktiga
värden som delaktighet och solidaritet. Politiken måste förankras i en människosyn som
både tillmäter människan ett absolut och okränkbart värde och erkänner att alla människor
är olika med olika begåvning, intressen och förutsättningar”. – Kristdemokraternas
principprogram
Det är utgångspunkten för vår politik. Alla människor i Malmö ska ha möjligheten att nå sin
potential. Ett samhälle där ingen hålls tillbaka och där ingen lämnas efter. Detta är en
utgångspunkt för vår politik när det gäller personer med olika typer av funktionsnedsättning
men även personer som på olika sätt hamnat i ett socialt utanförskap eller en social
utsatthet. Gemensamt för oss människor är att vi är sociala varelser med behov av små,
naturliga gemenskaper. Därför måste politiken hjälpa till att skapa dessa förutsättningar och
forum i Malmö. Alla människors lika värde ska vara en självklarhet. Både män och kvinnor

ska ha makt över sina liv och makt att forma sina liv utifrån egna önskemål. Beslut bör
analyseras utifrån ett jämställdhetsperspektiv
Ett Malmö för alla förutsätter också ett förbättrat stöd till människor med
missbruksproblematik. Därför vill vi att väntetiderna för missbruksvården minimeras och att
utskrivna följs upp av kommunen. Vi vill också se över hur vi på ett effektivare sätt kan
samverka med ideella organisationer som arbetar med människor som lider av olika
sorters missbruk.
Därför vill Kristdemokraterna i Malmö:
-

Att arbeta med opinionsbildning om människovärdet både i skolan och på
arbetsplatser och att beslut bör analyseras utifrån ett jämställdhetsperspektiv
Att FN:s riktlinjer för delaktighet och jämlikhet samt konventionen om
funktionsnedsättning tillämpas i ökad utsträckning
Att det sociala arbetet ska ha fokus på att förebygga och hjälpa personer att inte
hamna i ett beroende av försörjningsstöd.
Pröva tjänster inom LSS, dagligverksamhet och assistans med upphandling enligt
Lagen om valfrihet (LOV), och Lagen om offentlig upphandling, (LOU)
Minimera väntetiderna för missbruksvården och stärka kommunens uppföljning av
utskrivna
Utveckla arbetet med att upptäcka och förebygga våld i nära relationer liksom
hedersrelaterat våld och förtryck.

Stadsbyggnad och bostäder
Det behöver byggas bostäder, som får flyttkedjorna att fungera. Detta inkluderar fler särskilda
boenden inom äldreomsorgen, trygghets- och seniorboenden, men även integrerade boenden
för olika generationer. Äldre ges ökade möjligheter att lämna sina bostäder för andra tryggare
boendeformer. Vi menar att detta ger en flyttkedja så tillgången till lägenheter och villor ökar
för andra som vill flytta hit. Men detta räcker inte, utan det måste också nyproduceras
lägenheter som människor har råd att hyra och efterfråga. Ett sätt att möta efterfrågan kan
också vara att omvandla oanvända vindar till små bostäder. Vindarna är i många fall en
outnyttjad resurs som snabbt och kostnadseffektivt kan möjliggöra fler bostäder på
marknaden.
Malmö ska även vara en stad för näringsliv och utveckling, därför är det viktigt att
arbetstillfällen även finns där människor bor. En förutsättning för företagande, är att lokaler för
små och medelstora företag planeras in vid ny/-tillbyggnad av stadens stadsdelar samt att
man säkerställer tillgång på mark för etablering då det är av vikt att markberedskapen ökar.
Samtidigt krävs ett större samarbete mellan stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden
för att tillgodose näringslivets behov av god infrastruktur. Utöver detta krävs en översyn av
kommunens byggregler och ett borttagande av kostsamma särkrav som går utöver kraven i
PBL och boverkets regler.

Därför vill Kristdemokraterna i Malmö:
-

Ta bort kostsamma särkrav som går utöver kraven i Plan- och Bygglagen (PBL) och
boverkets regler
Planera in närliggande sociala ytor där människor kan träffas och umgås i
stadsbebyggelsen.
Verka för en större beblandad bebyggelse när nya bostadsområden tas fram och
motverka segregation i bostadsbyggandet
Att mindre och billigare hyresrätter ska prioriteras vid nybyggnation
Prioritera tillgänglighetsfrågor vid planering för nyproduktion och nya bostadsområden
Bygga på höjden i lämpliga områden
Underlätta bygglovshanteringen

Miljö
Malmö ska vara en grön stad. Varje malmöbo ska känna av stadens gröna profil.
Kommunen har ett ansvar för att Malmö är en grön, ren och attraktiv stad. För att detta ska
kunna ske så måste vi förvalta vår miljö och långsiktigt jobba med att framtida generationer
lär sig tidigt vikten av miljöarbete. Därför vill Kristdemokraterna ha miljöpedagogik i skolan.
Det ska också finnas förutsättningar att kunna göra klimatsmarta val i Malmö. Därför är det
viktigt att kommunen aktivt arbetar med att bygga ut cykelvägnätet och hjälpa till att få till
stånd fler laddstolpar runt om i kommunen. Vidare så måste det komma till fler miljöstationer
inte bara för att hålla rent Malmö utan också för att kunna återvinna och sortera sitt skräp.
Det är därför också viktigt att vi fortsätter att värna det offentliga rummet såsom torg, parker
och grönområden med planteringar och utsmyckningar för att Malmö ska vara en mer levande
stad.
Därför vill Kristdemokraterna i Malmö:
-

Införa miljöpedagogik som ett återkommande tema i skolan
Prioritera gång- och cykelvägar inom stadens infrastrukturprojekt
Ansöka om medlemskap i Sveriges Eko-kommuner
Bygga fler soptunnor i kommunen – intensifiera arbetet mot nedskräpning
Att upphandling av närodlade livsmedel ska främjas genom mindre omfattande
upphandlingar för att fler och mindre leverantörer ska kunna medverka

Kultur och fritid
Politiken ska stödja kulturen, men inte utforma den. Stödet inriktas till olika former av
verksamhet som dans, teater, idrott och musik. En utsmyckningsplan för offentlig konst
utarbetas. Tillgängligheten kan ökas exempelvis genom kombinerade besöks- och resekort.
En utredning av detta behöver genomföras till form, omfattning och kostnad.
Konst betyder mycket för livskvaliteten, varför speciell satsning på äldreboende behöver
utredas.
Samverkan mellan bibliotek, skolor och ungdomsorganisationer för att fömedla
konstupplevelser till barn och ungdom.
Med offentlig finansiering följer också skyldigheten att hålla utbudet tillgängligt för en så stor
del av befolkningen som möjligt. En tunn plånbok ska inte vara något oöverstigligt hinder, och
även om större kulturinstitutioner av uppenbara skäl måste placeras i större befolkningscentra,
så ska dessa med lätthet kunna nås av såväl fotgängare och kollektivtrafikanter som
privatbilister.
Det är också viktigt att uppmuntra engagemang i civilsamhället. Kommunen ska stötta, inte
styra organisationer. Civilsamhällets organisationer bör vara inblandade i planeringen och
utförandet av fritidsutbudet i staden. Denna samverkan kan skapa ett bredare utbud, men
också mer tillgänligt för alla stadens medborgare, oavsett var man bor eller storleken på
plånboken
Därför vill Kristdemokraterna i Malmö:
-

Införa ett kombinerat besöks- och resekort för att öka tillgängligheten till konst, teater
och muséer
Skapa en samverkan mellan bibliotek, skolor och ungdomsorganisationer för att
förmedla konstupplevelser till barn och ungdom.
Satsa på konstinslag för äldreboenden
Att civilsamhället, exempelvis idrottsföreningar, studieförbund, scouterna, samfund
och andra organisationer ska ha en betydande roll i att bedriva kultur- och
fritidsverksamhe

