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Kommunfullmäktigegruppens verksamhetsberättelse 2018 

Vi är vänsteroppositionen 

Vi har under året arbetat med att utgöra vänsteroppositionen, och vara rörelsens röst i 
parlamentet. Vi har i kommunfullmäktigedebatterna strävat efter att få till ideologiska debatter.  
Efter valet var det väldigt turbulent, med en borgerlig plus SD majoritet med 31-30 i 
kommunfullmäktige. Först gjorde S, V och MP en valteknisk samverkan för att ta majoritet i 
nämnderna. Denna bröts sedan när Socialdemokraterna gjorde upp med Liberalerna om ett nytt 
styre, med stöd av Miljöpartiet. 

Stora fullmäktigegruppen 

Stora fullmäktigegruppen är alla våra kommunala förtroendevalda.  
När året började hade vi 33 medlemmar med kommunalpolitiska uppdrag (12 män och 21 
kvinnor). Vi har dessutom 22 nämndemän i Tingsrätten, dessa ingår inte i stora 
fullmäktigegruppen men är valda av kommunfullmäktige. 

Årets möten med stora fullmäktigegruppen 

23 januari (16 närvarande, 12 kvinnor och 4 män). Vi diskuterade jämställdhets- och 
antidiskrimineringsplanerna och budget 2019. 
6 mars (7 närvarande, 4 kvinnor och 3 män). Detta möte ägnades åt bidragsbrott, media i 
valrörelsen och budget 2019. 
4 juni (11 närvarande, 6 kvinnor och 5 män). Vi antog vår budgetreservation. 
25 september (13 närvarande, 7 män och 6 kvinnor) det politiska läget i kommunen efter 
valresultatet diskuterades.  
8 november (14 närvarande 5 män, 9 kvinnor). Temat var tillitsdelegationens arbete. 
10 december (32 närvarande, 13 män, 19 kvinnor). Introduktion av de nyvalda i nämnderna. 

Lilla fullmäktigegruppen 

Lilla fullmäktigegruppen, ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, har haft möte inför 
varje KF-möte och i gruppen diskuteras även dagordningen inför varje kommunstyrelsemöte.  

Inlämnade motioner 

Under året har följande motioner lämnats in till kommunfullmäktige: 

•  Bygg inpendlarparkeringar 

Inlämnade enkla frågor och interpellationer 

Under året har följande enkla frågor lämnats in till kommunfullmäktige: 

• Kostnader för kontroll av privata skolor och förskolor 

• Återkommunalisera SFI 

• Blir Culture Casbah av? 

• Sex- och samlevnadsundervisning 

• Vad händer med Lindängelund? 

• Handlingsplan för romer 

• Massiv satsning på förebyggande socialt arbete 
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Organisation och politiska ansvarsområden 

Vi har två oppositionskommunalråd på halvtid, dessa uppdrag innehades fram till efter valet av 
Hanna Thomé och Martina Skrak. Vi har två politiska sekreterare, Olof Holmgren och Hanna 
Gedin. Anders Skans har under året varit gruppledare som ett fritidspolitiskt uppdrag. Under 
Olof Holmgren föräldraledighet har Petter Engvall vikarierat. 
 
När den nya mandatperioden startade i oktober har vi fortfarande ett oppositionskommunalråd, 
Emma-Lina Johansson och Anders Andersson delar på det uppdraget. Anders Skans är fortsatt 
gruppledare och Lisa Claesson och Daniel Diaz valdes till politiska sekreterare. 

Kommunfullmäktiges möten 2018 

Kommunfullmäktige 1 februari 

Vid ett möte behandlas ett stort antal motioner, bl.a. Vänsterpartiets om Malmö som 
arbetsgivare för föräldrar Martina Skrak debatterade, Carlos González debatterade vår motion 
om mångfald vid rektorsrekrytering, Hanna Thomé debatterade rätt till heltid och barnens rätt 
till modersmål samt rätt till läxhjälp som var tre V-motioner. 

Kommunfullmäktige 1 mars 

Detta möte debatterade också ett stort antal motioner, av dessa var åtta från Vänsterpartiet. De 
handlade om: Skönsmomodellen inom hemtjänsten (Anders Andersson), uppmärksamma Anita 
Stenberg (Anders Skans), motverka ensamhet bland äldre (Anders Andersson), utbilda 
vårdpersonal (Anders Andersson), införa 6-timmars arbetsdag (Anders Skans, Gunilla Ryd), 
återkommunalisering av elnätet (Anders Skans), förbud mot dieselbilar (Gunilla Ryd), 
skatteplanerade företag och upphandlingar (Gunilla Ryd). 

Kommunfullmäktige 22 mars 

Hanna Thomé ställde en enkel fråga om Culture Casbash och Martina Skrak om SFI i egen regi.  

Kommunfullmäktige 26 april 

Årsredovisningen för 2017 debatterades av Hanna Thomé och Martina Skrak. 

Kommunfullmäktige 31 maj 

Beslut om kommunens översiktsplan togs, Sadiye Altundal representerade oss i debatten. Hanna 
Gedin debatterade hållbarhetsrapporten och Hanna Thomés motion om att avskaffa allmän 
visstid som anställningsform i kommunen. 

Kommunfullmäktige 19-20 juni 
Under två dagar debatterades Malmö stads budget för 2019. Våra ledamöter ansvarade för ett 
inlägg på följande debattområden: 

• Allmänpolitisk debatt – Hanna Thomé 

• Stadsbyggnad och service – Boel Pettersson 

• Arbetsmarkand och socialtjänst – Hanna Gedin 

• Kultur, fritid och folkhälsa – Carlos González 

• Hälsa, vård och omsorg – Anders Andersson 

• Demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter – Martina Skrak 
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• Skola och utbildning – Anders Skans 

• Teknik, miljö och trygghet – Gunilla Ryd 

• Finans och organisation – Hanna Thomé  

Kommunfullmäktige 30 augusti 

Ett kommunfullmäktige möte mitt i valrörelsen. Anders Andersson debatterade äldreboende 
och argumenterade för fler äldreboenden. Hanna Thomé socialtjänstlagen, där majoriteten i 
kommunfullmäktige nu vill ha arbete först inte portalparagrafen i socialtjänstlagen som grund 
för arbetet. (V)i motsatte oss beslutet. Anders Skans deltog i en debatt om en ny 
parkeringspolicy. 

Kommunfullmäktige 27 september 

Ett avslaget fullmäktige som var avslutningen på den gångna mandatperioden, den enda debatt 
vi deltog i var ett avslagsyrkande på en fastighetsförsäljning. 

Kommunfullmäktige 15 oktober 

Första mötet med det nyvalda kommunfullmäktige, där val genomfördes. 

Kommunfullmäktige 25 oktober 

Anders A. debatterade delårsrapporten för den första delen av året. En motion av Hanna Gedin 
om feministiskt självförsvar debatterades, Gunilla Ryd argumenterade för behov av detta. 
Showan Shattak debatterade mot SD-motion om att polisanmäla ensamkommande flyktingar 
som får sin ålder uppskrivna och Anders S debatterade mot SD-motionen att vilja införa 
inhumana boende för flyktingar. 

Kommunfullmäktige 22 november 

Vi hade en stor skattepolitisk debatt, Daniel Sestrajcic företrädde oss. Ett antal motioner 
behandlades, Gunilla Ryd debatterade avsmalnande gator, Emma-Lina Johansson 
argumenterade mot en M-motion som ville ha skärpta regler för familjehem, Lisa stolpe 
debatterade mot Liberalernas förslag om mobilförbud i skolan. 

Kommunfullmäktige 20 december 

Detta var mötet där det nya styret i kommunen bestående av S och L, med MP i släptåg 
presenterade sin budget. V argumenterade för vår vänsterbudget som väljer skattehöjning i 
ställer för försämrad välfärd. Emma-Lina Johansson, Anders Andersson och Andes Skans 
debatterade budget. 

Slutkommentarer 

Vi har under året varit aktiva, där alla våra representanter aktivt deltagit i möten och debatter. 
Vi har under vissa möten lyckats få till en ideologisk debatt där vi framstår som det enda 
vänsteralternativet. Vi har strävat att lyfta fram jämlikhetsperspektiven.  
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Våra kommunala förtroendeuppdrag vid utgången av 2018
KOMMUNFULLMÄKTIGE   
Hanna Thomé  ordinarie 
Emma-Lina Johansson ordinarie 
Anders Skans  ordinarie 
Daniel Sestrajcic   ordinarie 
Sadiye Altundal  ordinarie 
Gunilla Ryd  ordinarie 
Anders Andersson  ordinarie 
Boel Pettersson  ersättare 
Carin Gustafsson  ersättare 
Showan Shattak  ersättare 
Lisa Stolpe  ersättare 
 
Kommunalråd 
Emma-Lina Johansson 
Anders Andersson 
 
Gruppledare 
Anders Skans 
 
Politiska sekreterare 
Lisa Claesson 
Daniel Diaz 
  
Kommunstyrelse  
Emma-Lina Johansson ordinarie 
Anders Skans  ersättare  
 
CENTRALA BEREDNINGAR 
Arvodeskommittén 
Anders Skans              adjungerad 
 
Direktionen för Dahlgrenska stiftelsen 
Showan Shattak  ordinarie 
 
Centrala pensionärsrådet 
Anders Andersson  ordinarie 
 
Råd för demokrati och trygghet 
Showan Shattak  ordinarie 
 
Råd för den nationella minoriteten 
romer 
Emma-Lina Johansson ordinarie 
 
Råd för funktionshinderfrågor 
Carin Gustafsson  ordinarie 
 
FACKNÄMNDER 
Arbetsmarknads- och socialnämnden 
Mats Högelius  ordinarie 
Linda Svensson  ersättare 
 
 
 

Fritidsnämnden 
Carlos González  ordinarie 
Ulrika Williamsson  ersättare 
 
Funktionsstödsnämnden 
Carin Gustafsson  ordinarie 
Anna Larsson  ersättare 
 
Förskolenämnden  
Joel Nordström   ordinarie 
Ana Maria Stuparich-Clementi 
ersättare 
 
Grundskolenämnden  
Lisa Stolpe  ordinarie  
Helena Olsson  ersättare 
 
Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Alexandra Thomasson ordinarie 
Holger Cannerfors  ersättare 
 
Hälsa-, vård och omsorgsnämnden 
Birgitta Ehlin  ordinarie 
Madeleine Håkansson ersättare 
 
Kulturnämnden 
Mirjam Katzin  ordinarie 
Hanna Granér  ersättare 
 
Miljönämnden 
Tobias Petersson  ordinarie 
Gunilla Ryd  ersättare 
 
Revisorskollegiet 
Göran Hellberg  ordinarie 
 
Servicenämnden 
Roland Nilsson  ordinarie 
Banesa Martinez  ersättare 
 
Stadsbyggnadsnämnden 
Mikael Andersson  ordinarie 
Sara Andersson  ersättare 
 
Tekniska nämnden 
Susanna Lundberg  ordinarie 
Mats Billberg Johansson ersättare 
 
Valnämnden 
Alexandra Hellman  ordinarie 
Arhne Christiansson ersättare 
 
 
 

Överförmyndarnämnden 
Anne Ruponen  ordinarie 
Kalle Eriksson  ersättare 
 
BOLAGSSTYRELSER 
Malmö Live AB 
Daniel Sestrajcic  ordinarie 
Lisa Stolpe  esättare 
 
MKB 
Morgan Svensson  ordinarie 
 
MKB net 
Morgan Svensson  ordinarie 
 
KOMMUNALFÖRBUND 
VA SYD förbundsfullmäktige 
Anders Andersson  ordinarie 
Sadiye Altundal  ersättare 
 
Kommunförbundet Skåne 
Hanna Thomé  ordinarie 
Emma-Lina Johansson ordinarie 
Anders Skans  ordinarie 
Daniel Sestrajcic   ordinarie 
Sadiye Altundal  ordinarie 
Gunilla Ryd  ordinarie 
Anders Andersson  ordinarie 
Boel Pettersson  ersättare 
Carin Gustafsson  ersättare 
Showan Shattak  ersättare 
 
NÄMNDEMÄN I TINGSRÄTTEN  
Joachim Blomqvist 
Nils Eckerbom 
Magela Fuentes Gonzalez 
Anna-Greta Gunnarsson 
Mansour Kafi 
Anette Karbin 
Bo Kristensson 
Maria Kållberg 
Sanna Kyllsen 
Susanne Larsdotter 
Anna Lundberg 
Victor Malmberg 
Amanda Muren Cederstrand 
Gertrude (Trudi) Neergaard 
Boel Pettersson 
Gun Mary Philipson 
Stefan Rosholm 
Gunilla Ryd 
Göran Sevelin 
Ana Maria Stuparich Clementi  
Eva Svegborn 
Angelica Wågby 


