Miljö
Kampen för en förbättrad miljö i Malmö är oerhört viktig för oss Sverigedemokrater och vi
ser positivt på många av de satsningar som kommunen genomfört på miljöområdet.
Reella insatser måste alltid prioriteras och vi menar att det lagts för stor tonvikt på
jippobetonade verksamheter som inte har en direkt miljöförbättrande effekt.
Miljöproblemen tillhör de politikområden som till sin natur är gränsöverskridande och
kräver därför ofta gränsöverskridande lösningar. Miljön i Malmö påverkas i stor
utsträckning av vår nära omvärld och kommunens resurser är begränsade. De forna
östländerna runt Östersjön har i regel betydligt mer allvarliga miljöproblem än Sverige,
vilket påverkar inte minst den marina miljön i Malmö.
Vår ambition är att Malmö ska vara parkernas stad. Utvecklingen måste bära detta vidare
genom att prioritera grönområden vid nybyggnationer för att säkerställa ett parkbaserat
Malmö. Vi ställer oss kritiska till förtätningar i staden då detta innebär sämre luft, mer
buller samt att förtätningen ofta sker allt närmare våra industrier. Det sistnämnda kan
leda till konsekvenser både för invånare och näringsliv. Vi vill också betona vikten av att
avloppsnätet måste byggas ut och anpassas till Malmös stora befolkningsökning.
Sverigedemokraterna vill inte medverka till en förtätning som innebär att staden pressas
samman. I dagsläget växer Malmö för snabbt och infrastrukturen hinner inte med.
Den nytta som människan får från naturen kallas ekosystemtjänster. Exempel på sådana
ekosystemtjänster kan vara grönytor som skapar möjligheter för rekreation eller buskar
som dämpar buller. Det finns mycket i naturen som bidrar till människans välbefinnande.
För att fler ska bli medvetna om naturens bidrag till människors välfärd så måste
kunskapen om ekosystemtjänster ökas bland Malmöborna. Det innebär även att
ekosystemtjänsters värde och betydelse ska integreras i underlaget till politiska beslut i
kommunen. Det som naturen erbjuder saknar en prislapp. Men det behöver inte innebära
att det saknar värde. Politiker måste bli bättre på att beakta ekosystemtjänsters värde när
de tar beslut.
Verksamheter som Malvin och Malmö Återbyggdepå har både gynnat miljön och
ekonomin genom återvinning av möbler, byggmaterial och prylar. Sverigedemokraterna
vill utveckla dessa framgångsrika verksamheter.
För att öka förståelsen för, och förmedla vikten av, ett hållbart samhälle samt betydelsen
av ett bevarande av vår biologiska mångfald ska elevernas miljömedvetande stimuleras.
Vi bör vidare sträva efter att skolmaten ska ha högt näringsvärde och därför inte vara
baserad på enbart vegetariska råvaror. I den mån det är möjligt vara baserad på svensk
matkultur, vara närproducerad och helt gratis för eleverna i såväl grund- som
gymnasieskola. Kött från djur som utsatts för onödigt lidande, t.ex. ritualslaktat kött, ska
inte förekomma i kommunens verksamhet.
Sverigedemokraterna vill satsa på närproducerade varor inom Malmö stads
verksamheter. Vi menar att denna satsning gynnar såväl arbetstillfällen inom Malmö som
i närområdet. Det är dessutom gynnsamt för miljön i stort med kortare transportsträckor.
Vi strävar efter en levande landsbygd där våra riktade satsningar stärker en framtid för en
blomstrande närproduktion för kommunen. Vi säger nej till nya vindkraftverk då det både
är en ineffektiv energikälla samt att landskapsbilden blir försämrad.

Sverigedemokraternas förslag:
• Omprioritera satsningar i den fysiska stadsmiljön för att förbättra standarden inom
park- och gatumiljön.
• Utreda huruvida större miljövinster skulle kunna uppnås till en lägre kostnad genom att
allokera delar av dagens kommunala miljösatsningar till den del av Malmös nära
omvärld där miljöförstöringen är mest påtaglig.
• Utreda möjligheterna för att införa helt avgiftsfri parkering för elbilar på alla P-Malmös
parkeringar.
• Ta fram en förteckning över samtliga fordon inom Malmö stads verksamheter och att
de som bedöms aktuella utrustas med elektronisk färdskrivare.
• Tillämpa de lokala ordningsföreskrifter som förbjuder EU-migranter att tigga och slå
läger i Malmö.
• Tillåta elbilar att köra i stadens bussfiler för att skapa incitament för invånarna att äga
eldrivna bilar.
• Kommunen ska utveckla former för att stödja miljövänliga initiativ och innovationer i
civilsamhället och bland kommuninvånarna.
• Kommunal tillsyn ska genomföras under somrarna för att i samarbete med
Polismyndigheten upprätthålla grillningsreglerna i Malmö stads lokala ordningsstadga.
• Att i översiktsplanen ange en analys om riskerna för översvämning, ras, skred och
erosion för bebyggelse och byggnadsverk samt en strategi för hur dessa skador kan
minskas eller förhindras.
• Utveckla verksamheten Malvin och Malmö Återbyggdepå som underlättar
återanvändning inom den kommunala organisationen och skapar jobb för människor
som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden.
• Öka kunskapen om ekosystemtjänster bland Malmöborna.
• Utreda hur ekosystemtjänsters värde och betydelse kan integreras i underlaget till
kommunala beslut.
• Erbjuda avgiftsfri kollektivtrafik i Malmö för Malmöbor som är 70 år eller äldre.
• Kommunen ska vid upphandling gynna närproducerade livsmedel.

