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Kommunfullmäktigegruppens verksamhetsberättelse 2014 

Stora fullmäktigegruppen 

Stora fullmäktigegruppen är alla våra kommunala förtroendevalda. Vi hade under året 40 
kamrater med uppdrag, 20 män och 20 kvinnor. Vi har dessutom 14 nämndemän i Tingsrätten. 
Under året har 4 möten genomförts med stora fullmäktigegruppen. Mötena har varit färre i år 
på grund av de två valrörelserna. 

Årets möten med stora fullmäktigegruppen 

3 februari (15 närvarande) där vi diskuterade vårt antirasistiska arbete i kommunalpolitiken. 
Dessutom diskuterades det inför budget 2015 och vårt kommunalpolitiska program. 
1 april (16 närvarande). Vi diskuterade valrörelsen och våra argumentationshandledningar. 
Stadsområdenas budgetar som visar på underskott var också en punkt på mötet. 
2 oktober (18 närvarande). Information om de avslutade majoritetsförhandlingarna, samt en 
diskussion inför budgetförhandlingarna för 2015. 
10 december (11 närvarande) vi hade en avslutning på mandatperioden på Konsthallen. 
 
Under året har 2 kamrater lämnat sina uppdrag i förtid. 
 
Lilla fullmäktigegruppen, ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, har haft möte inför 
varje KF-möte och inför varje kommunstyrelsemöte har det varit gruppmöten för KS-ledamöter 
och stadshusgruppen.  

Organisation och politiska ansvarsområden 

De anställda som arbetar med kommunalpolitiken har delat på arbetsuppgifter och makt. 
Kommunalrådstjänsten är delad i två halvtider och våra tre politiska sekreterartjänster har en 
anställning på 75 %, vilket innebär att vi är fler som gör jobbet. Våra kommunalråd ansvarar för 
de politiska ansvarsområdena jämställdhet, kultur, fritid och antidiskriminering. Dessutom har vi 
valt en gruppledare i kommunfullmäktige. Gruppledaren ska företräda partiet inom de politiska 
områdena som inte kommunalråden ansvarar för. På detta sätt får vi fler politiska ansikten utåt 
samtidigt som arbetsbelastningen blir rimligare fördelat. 
 
Hanna Thomé är kommunalråd med ansvar för kultur och antidiskriminering. Martina Skrak är 
kommunalråd med ansvar för jämställdhet och fritid. Anders Skans är gruppledare för 
fullmäktigegruppen. Sara Svensson, politisk sekreterare. 
 
Efter valet fick vi utökat antal tjänster och förändrade kommunalrådsområden. Kommunalråden 
har nu två skilda beredningsområden, och tjänsterna är på 75 %. Hanna Thomé har ansvar för 
kultur och antidiskriminering och Martina Skrak är ansvarig för jämställdhet och folkhälsa. 
Anders Skans är gruppledare och Hanna Gedin är politisk sekreterare. Vi fick ytterligare en 
halvtidstjänst som politisk sekreterare. Vi har nu fem personer som arbetar som politiska 
sekreterare på 75 % under mandatperioden som kommer. 

Budgetförhandlingar inför 2015 

Budgetförhandlingarna för 2015 sköts upp till efter valet. Förhandlingarna genomfördes efter att 
vi först hade förhandlat om majoritetsstyre. I den förhandlingen fick vi fler kommunalpolitiska 
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uppdrag. Budgetförhandlingarna innebar att skatten höjdes med 30 öre. Budgeten innehåller 
inga stora satsningar förutom de som tillskjuts från den statliga budgeten till skola och 
äldreomsorg. 

Kommunfullmäktiges möten 

30 januari 

Årets första kommunfullmäktige var den 30 januari. Det var ett möte med endast två 
vänsterpartistiska inlägg. Det första handlade om att vi motsatte oss försäljningen av en tomt. 
Hanna Thomé argumenterade mot att kommunen säljer ut sin mark. Den andra debatten 
handlade om översiktsplanen. Detta skulle bli den stora debatten men borgarna använde sin 
rätt till minoritetsåterremiss. Anders Skans fick dock möjlighet att framföra att Vänsterpartiets 
gillar den nya översiktsplanen och att vi sätter människor för bilar tillskillnad från moderaterna. 
Översiktsplanen kommer tillbaka senare i vår. 

27 februari 

Årets andra kommunfullmäktige var torsdagen den 27 februari. Då debatterades överflyttningen 
av arbetsmarknadsinsatserna från serviceförvaltningen till gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden. Nu äntligen slipper vi den tidigare beställar- och 
utförarorganisationen. Nu sköt dessa frågor av en vanlig nämnd. Vidare debatterades det nya 
vård- och omsorgstaxor, de nya taxorna är mycket progressiva så pensionärer med låga 
inkomster slipper nu helt avgifter. Dessutom ska möjligheten att välja vilken serviceinsats man 
ska få genomförd. Det innebär att vårdtagarna kan välja att hellre gå ut och promenera än att få 
städat. Det ger en större makt över vilka insatser som behövs. 
 
På detta möte antogs också en ny jämställd sponsringspolicy, som föredrogs av Martina Skrak. 
Bolag och förvaltningar ska inte diskriminera kvinnlig idrott vid sponsring. 
 
En ny tomt såldes trots Hanna Thomés goda argument för gemensamt ägande. 
 
Det nya konserthuset har spräckt sina ekonomiska ramar och nu skulle 49.5 miljoner ytterligare 
skjutas till. Hanna Thomé argumenterade mot detta. Vi i V tyckte det var för dyrt redan innan 
och nu skjuter kostnaderna i höjden (precis som huset). Vi borde vara mer försiktiga med dessa 
jättesatsningar. 
 
Slutligen blev det en bostadspolitisk debatt, mellan Stefan Lindhe (M) och Vänsterpartiets 
Hanna Gedin. 

Kommunfullmäktige mars 

Hanna Thomé var ansvarig för punken om att Malmö nu blir ett finskt förvaltningsområde. Hon 
sa att äntligen kan vi säga att den finska minoriteten får upprättelse för diskrimineringen och att 
vi nu uppvärderar deras språk och kultur. Dessutom hade både Hanna Thomé och Daniel 
Sestrajcic hade fått varsin enkel fråga av SD. Frågan till Hanna Thomé handlade om ett 
kulturstödsbidrag som beviljats en föreningen som bjudit in en homofob. Hanna svarade att 
kulturnämnden har dragit tillbaka bidraget. Frågan till Daniel gällde rätten för papperslösa att 
låna böcker på biblioteket. Daniel svarade att det är viktigt att alla får tillgång till böckerna. Det 
finns en stor skillnad i människosyn mellan V och SD. 
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Kommunfullmäktige april 

Årsredovisningen för 2013 och välfärdsredovisningen debatterades. Dessutom såldes ett antal 
fastigheter som V reserverade sig mot. 

Kommunfullmäktige maj 

Detta var Vänsterpartiets fullmäktigemöte i mycket, Hanna Thomé fick föredra både en 
strategisk utvecklingsplan mot diskriminering och enm policy för de nationella minoriteterna. 
Det var också en debatt om eden nya Översiktsplanen där Anders Skans talade om människor 
framför bilar. Dessutom såldes ett antal fastigheter som V reserverade sig mot.  

Kommunfullmäktige juni 

Hanna Thomé presenterade en kulturstrategi för Malmö och kommunfullmäktige beslutade att 
sänka avgifterna i kulturskolan för att fler ska ges tillgång till verksamheten. Martina Skrak lyfte 
upp det positiva jämställdhetsarbetet i delårsrapporten. Anders Skans debatterade stopp för 
vinster i välfärden när de borgerliga ville privatisera mer inom äldrevården. 

Kommunfullmäktige september 

Ett kommunfullmäktige en vecka efter valet som inte innehöll några större debatter. 

Kommunfullmäktige 15 oktober 

Detta var det första med det nyvalda kommunfullmäktige där kommunalråd, politiska 
sekreterare, KS och revision valdes. 
 
Kommunfullmäktige oktober 
Det blev en ekonomisk debatt kring delårsrapporten där Martina Skrak företrädde oss. 

Kommunfullmäktige november 

Budgetdebatten för året kom på ett tvådagarsmöte i november. Alla våra 9 ledamöter och 
ersättare deltog i debatten och höll ett anförande var. Samtliga var mycket bra. Vi syntes relativt 
bra i media. 

Kommunfullmäktige december 

Mötet började med att Martina Skrak delade ut Malmö stads jämställdhets- och mångfaldspris. 
Mirjam Katzin fick jämställdhetspriset för arbetet med den feministiska festivalen i Folkets park 
och Showan Shattak fick mångfaldspriset bl.a. för hands antirasistiska arbete inom 
fotbollssupportrar. Det mest intressanta ärendet på dagordningen i övrigt var att KF fattade 
beslut om att personalen inom vård- och omsorg ska få arbetskläder med tvätt.  

Mediegenomslag 

Under 2014 har vi fått tillgång till en ombevakningstjänst varför statistiken inte är direkt 
jämförbar med tidigare år. Under 2014 har Vänsterpartiet Malmö och/eller centrala företrädare 
synts i 868 artiklar/medieinslag eller pressutspel.   
 
I maj 2014 togs den nya hemsidan i bruk. Sedan dess har vi haft 145 besökare per dag på vår 
hemsida (att jämföra med 2013 då det var 105 besökare per dag). 13 personer har besökt vår 
kommunalpolitiska blogg i snitt per dag. Det är en minskning sedan 2013 då det var 24 personer 
per dag. Vänsterpartiet Malmös Facebooksida har ökat antalet följare från 1177 i början av 2014 
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till nuvarande 3216 varav särskilt många tillkommit under valrörelsen. Av de som gillar vår sida 
är 49 % män och 47 % kvinnor (vissa har ej angett) och 1807 personer bor i Malmö. Vi är starka i 
samtliga rösträttsberättigade ålderskategorier med undantag av den yngsta gruppen, 18-24 år.  

Möte med olika organisationer 

Inför valet skickade vi ut inbjudan till ett stort antal organisationer om att vi gärna kom och 

talade med dem. Ett flertal organisationer bjöd in oss och det var främst kommunalråden men 

även andra partiföreträdare har deltagit i mötena med olika organisationer. 

Valet 

Vi gick kraftigt fram i valet och vår nya kommunfullmäktigegrupp utökades från 4 ordinarie och 
två ersättare till 6 ordinarie och 3 ersättare. Den nya gruppen är: Hanna Thomé, Martina Skrak, 
Anders Skans, Jeanette Stojic, Hanna Gedin, Carlos Gonzaléz som ordinarie ledamöter och 
Momodou Jallow, Lina Al-Nahar och Tim Schnoor som ersättare. 
 
Till kommunstyrelseledamot valdes Jeanette Stojic och Momodou Jallow som ersättare. 
Revisorskollegiet tillsattes också på det första kommunfullmäktigemötet för mandatperioden, 
där valdes Göran Hellberg som vår representant.  
 
I december valdes våra ledamöter till alla nämnder, vi har nu ordförandeskapet i 
Kulturnämnden, Stadsområdesnämnd Norr, Förtroendenämnden, Stadsteatern AB samt 
myndighetsutskottet i Sociala resursnämnden. (se alla valen i bilagan) 

Politiska kommentarer 

Året dominerades av de två valrörelserna. Det gjorde att vi i det kommunalpolitiska 
koncentrerade oss på att bedriva valrörelse. Det innebar färre interna möten för att utveckla vår 
kommunalpolitik, men desto fler utåtriktade möten, debatter och besök hos föreningar. Vi fick i 
valrörelsen bra genomslag för våra kommunalpolitiska frågor. Vänsterpartiet hördes och syntes 
och gjorde verkliga avtryck i malmöpolitiken. 
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MALMÖ STAD 
KOMMUNFULLMÄKTIGE   

Hanna Thomé ordinarie 
Martina Skrak ordinarie 
Anders Skans ordinarie 
Jeanette Stojic ordinarie 
Hanna Gedin  ordinarie 
Carlos González ordinarie 
Momodou Jallow ersättare 
Lina Al-Nahar ersättare 
Tim Schnoor ersättare 
 
Kommunalråd 
Hanna Thomé  
Martina Skrak 
 
Gruppledare, politisk sekreterare 
Anders Skans Stadshuset 
 
Politiska sekreterare 
Hanna Gedin Stadshuset 
Patrik Strand              Vänsterns hus 
Olof Holmgren Vänsterns hus 
Lina Al-Nahar Vänsterns hus 
Anna Angantyr Vänsterns hus 
  
Kommunstyrelse  
Jeanette Stojic ordinarie 
Momodou Jallow ersättare 
 
CENTRALA BEREDNINGAR 

Arvodeskommittén 
Anders Skans adjungerad 
 
Centrala pensionärsrådet 
Susanne Björkenheim ordinarie 
 
Demokratiberedning  
Hanna Thomé ordinarie 
 
ECCAR-representant 
(Europeiska städer mot rasism) 
Anders Neergaard ordinarie 
 
Finansberedningen 
Anders Skans ordinarie 
 
Folkhälso- och 
jämställdhetsberedning 
Martina Skrak ordförande 
Hanna Thomé  ersättare 
 
Näringslivsberedning 
Hanna Gedin ordinarie 
Personalberedning 
Martina Skrak ordinarie 
 
Råd för funktionshinderfrågor 
Carin Gustafsson ordinarie 
 
Stadsutvecklingsberedning 
Tim Schnoor ordinarie 
 
Trygghets- och säkerhetsberedning 
Momodou Jallow ordinarie 
 
Vård- och omsorgsberedning 
Anders Skans ordinarie 
 
 
 

Stadsområdesnämnder 

Innerstaden 
Emma-Lina Johansson 1:e vice 
  ordförande 
Jörgen Olsson ersättare 
 
Norr 
Anders Andersson ordförande 
Gunnel Suneson 1:e ersättare 
Christer Larsson  2:e ersättare 
 
Söder 
Josephine Reijs ordinarie 
Andreas Ek-Sarfarz ersättare 
 
Väster 
Anton Flink  ordinarie 
Ylvar Emanuelsson  ersättare 
 
Öster 
Sadiye Altundal 1:e vice 

ordförande  
Ted Shirazi   ersättare 
 
FACKNÄMNDER 

Fritidsnämnden 
Carlos González ordinarie 
Ulrika Williamsson ersättare 
 
Förskolenämnden  
Sara Nilsson Mohammadi  1:e vice 

ordförande 
Erik Lensell ersättare 
 
Förtroendenämnden 
Susanne Adielsson ordförande 
 
Grundskolenämnden  
Petra Grahn ordinarie  
Jesper Ericson ersättare 
 
Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Ola Nilsson 1: e vice 

ordförande 
Jeanette Stojic  ersättare  
 
Kulturnämnden 
Fiona Winders ordförande 
Mirjam Katzin   ersättare 
 
Miljönämnden 
Elisabeth Hellman 1:e vice  
  ordförande 
Matilda Gradin ersättare 
 
 
Revisorskollegiet 
Göran Hellberg ordinarie  
 
Servicenämnden 
Roland Nilsson ordinarie 
Malin Håård ersättare 
 
Sociala resursnämnden 
Susanne Björkenheim 1:e vice  
  ordförande, 
  tillika ordf. i 
       myndighetsutskottet 
Rudy Mengesha ersättare 
 
 

Stadsbyggnadsnämnden 
Mikael Andersson ordinarie 
Boel Pettersson ersättare 
 
Tekniska nämnden 
Anna Helgeson ordinarie 
Kjell-Arne Svärd ersättare 
 
Valnämnden 
Ahrne Christiansson ersättare 
 
Överförmyndarnämnden 
Anders Mårtensson 1:e vice  
  ordförande  
 
KOMMUNALA BOLAG  

MKB 
Susanna Lundberg ersättare 
 
Stadsteatern AB 
Anneli Philipson ordförande 
 
Malmö Live AB 
Hanna Thomé ersättare 
 
KOMMUNALFÖRBUND 

VA SYD förbundsfullmäktige 
Anders Skans ordinarie 
 
VA SYD ägarnämnd 
Anna Helgeson ersättare 
 
Kommunförbundet Skåne 
Hanna Thomé ordinarie 
Martina Skrak  ordinarie 
Anders Skans  ordinarie 
Hanna Gedin ordinarie 
Lina Al-Nahar ersättare 
Jeanette Stojic ersättare 
Momodou Jallow ersättare 
Tim Schnoor ersättare 
 
TINGSRÄTTEN  

(ej i adresslistan) 
Joacim Blomkvist 
Kalle Eriksson 
Nils Eckerbom 
Anna Greta Gunnarsson 
Zandra Hagman 
Sonja Jurvanen 
Mansour Kafi 
Maja Khouani   
Bo Kristensson  
Maria Kållberg 
Alex Lindskog 
Viktor Malmberg 
Ida Mårtensson 
Trudi Neergaard 
Boel Pettersson 
Gunn-Mary Philipson 
Gunilla Ryd 
Eva Svegborn 
Göran Sevelin 
Simon Tenghamn Larsson 
Ewa Westerlund 
Elisabeth Hultman 
 
 
 
 
 
 

REGION SKÅNE 

Regionfullmäktige från Malmö 
 
Sara Svensson ordinarie & 

gruppledare  
Vilmer Andersen  ordinarie 
Busi Dimitriu ordinarie 
Susanne Björkenheim ordinarie 
Roland Nilsson ersättare 
Anneli Philipson ersättare 
Morgan Svensson ersättare 
Elin Rutkvist ersättare 
 
RIKSDAGEN 

Riksdagsledamot från Malmö 
Daniel Sestrajcic 
 
 
VÄNSTERPARTIETS 
PARTISTYRELSE 

Från Malmö 
Pål Brunnström ordinarie 
Hanna Gedin ordinarie 
 

 
Vänsterpartiet Malmö  
Nobelvägen 51  
214 33 Malmö.  
040-96 64 67 
Fax: 040-19 27 50  
malmo@vansterpartiet.se 
 
Vänsterpartiet 
Malmö stad  
Kommunalrådsavdelningen  
205 80 Malmö 
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