Enkla frågor
Dagens kommunfullmäktigemöte började som vanligt med att ledamöter fick ställa enkla
frågor till ansvariga kommunalråd. Anders Skans (V) hade två frågor till L och S om uteytorna
på skolorna där styret vill bli mer flexibla, det vill säga att minska uteytan för barnen. Anders
Andersson (V) frågade S om varför hans motion om anställningsgaranti inom vårdyrken inte
har behandlats i fullmäktige ännu och fick det glädjande svaret att den ska debatteras och
röstas om innan sommaren.
Årsredovisning
Det stora ärendet på mötet var årsredovisningen för 2018. Här kunde vi konstatera att inget
av målen, utom det finansiella, blir uppfyllda. Kommunen går med nästan 1 miljard i
överskott samtidigt som personalen är sjukskriven, heltid har inte blivit norm, det är för
stora barngrupper i förskolan och det behövs mer vårdpersonal som tar hand om de äldre.
Ekonomin har inte blivit ett medel för att uppnå en god välfärd utan ekonomin har blivit det
enda viktiga. Emma-Lina Johansson (V) sa i debatten: Var det verkligen en budget i balans ni
drömde om när ni blev politiskt aktiva?
Föreningsbidrag
Nya regler för bidrag till föreningar debatterades, Showan Shattak (V) föreslog att vi skulle
använda begreppet funktionsvariationer istället för funktionsnedsättning. Han
problematiserade också formuleringar i reglerna om vad stöd till våldsbejakande extremism
innebär. Det är inget som är det råder konsensus om.
Personalredovisning
Emma-Lina Johansson (V) kritiserade kommunens personalpolitik, där heltid fortfarande inte
är norm och där sjuktalen stiger, särskilt för kvinnor inom LO-yrken. Personalen är den
viktigaste resursen vi har, både som arbetsgivare och som Malmöbor. Det är vår personal
som tar hand om våra barn i förskolan och skolan, som ser till att de har en meningsfull fritid,
som stöttar oss som behöver hjälp under livets gång oavsett om det är vård i hemmet eller
socialt stöd vi behöver.
Miljöredovisning
Miljöredovisningen för 2018 visar att de flesta miljömålen inte kommer att uppnås. Gunilla
Ryd (V) lyfte fram behovet av nya kraftfulla åtgärder, där klimatet går före överskottsmål och
vinster - för klimatet kan inte vänta, vi måste agera nu!

