Enkla frågor
Vänsterpartiet hade en enkel fråga på detta möte, det var Daniel Sestrajcic som ställt den till
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) och handlade om vilka åtgärder kommunledningen tänker
vidta kring att uppfylla bostadsuppropet The Shift att bostaden ska vara en mänsklig
rättighet. I svaret redovisades få konkreta förslag och Daniel krävde att kommunen tog
beslut som minskade marknadens makt.
Uppföljning av Nordiskt forum
Nordiskt forum, en kvinnokonferens, arrangerades i Malmö 2014, efter konferensen skrevs
ett dokument med jämställdhetsåtgärder som Malmö stad åtog sig att genomföra. Detta
följs årligen upp. Emma-Lina Johansson (V) visade på att utfästelserna inte infriats. Det
politiska styret vill nu inte längre följa upp hur arbetet med åtagandena går. V tycker att det
viktigt att följa upp det eftersom målen inte är uppnådda. Emma-Lina pekar på att frågorna
nedprioriteras bl.a. när personalsituationen är pressad.
Ny konsertarena
Ett förslag att i Nyhamnen anlägga en arrangemangsplats för jättestora konserter har tagits
fram. Daniel Sestrajcic (V) hävdade att det inte finns behov av denna. Det påstods i
utredningen att det finns ett behov, men lokala arrangörer är negativa till behovet. V ville
utreda behoven noggrannare och när ingen ville det tyckte vi att förslaget skulle avslås. Vi är
i behov av lokala arrangemang runt om i staden inte en jättearena.
Fastighetsförsäljning
Anders Andersson (V) argumenterade som vanligt för att vi skulle upplåta en fastighet med
tomträtt istället för att sälja den. Tomträtten garanterar oss framtida inkomster som kan
användas i välfärden. Det ger kommunen också en större möjlighet i framtiden att styra
stadens utveckling. Alla andra vill sälja.
Översiktsplan för Nyhamnen
Vänsterpartiet anser att Nyhamnen ska vara ett bostadssocialt framgångsprojekt som har
extra höga målsättningar för att bygga en stadsdel där det finns bostäder för alla. Det ska
byggas stora såväl som små lägenheter samt lägenheter där hyrorna hålls på en nivå som
många Malmöbor kan betala. Vi ska inte bygga en ny stadsdel för de rikaste. Fyra
vänsterpartister deltog i debatten Anders Skans lyfte fram att barnens lekyta måste säkras
och ifrågasatte starkt planens vilja att bygga mycket högre än vad som är normalt i Malmö.
För många höga hus försämrar kvaliteten i boendet eftersom vissa bostäder inte får dagsljus.
Gunilla Ryd ville prioritera grönytor istället för bilar. Tredje vänsterpartist i debatten var
Daniel Sestrajcic som lyfte upp frågan om hur det skulle kunna byggas bostäder för allas
plånböcker. Sist ut i debatten av vänsterpartister var Emma-Lina Johansson som också lyfte
den sociala dimensionen. Hon slutade: Låt inte Nyhamnen bli ett ghetto för de rika.

Moderaterna genomdrev en minoritetsåteremiss för att utreda att bygga högre och med fler
bilar.
Motion från (M) om etableringsboende
Anders Andersson (V) var den enda i debatten om Moderaternas vilja att ge försämrade
villkor för etableringsboende för nyanlända lyfte den grundläggande frågan, att vi måste
bygga fler bostäder. Moderaternas motion, som fick stöd av SD och C, ville att kommunen
skulle kasta ut nyanlända ur deras boenden efter två år. Under debatten ändrade sig S och L
och gick på samma linje som V och MP hela tiden gjort att motionen skulle avslås.
Motion om ett koloniområde med kooperativ hyresrätt
Anders Skans (V) motion om att nya koloniområden ska anläggas och att det ska vara
kooperativ hyresrätt för att inte kostnaderna att köpa kolonier ska skjuta i höjden
debatterades. En kooperativ hyresrätt innebär kolonier i de nya områdena inte blir
spekulationsobjekt utan kolonierna kan köpas av människor med lägre inkomster, utan
vinstintresse. Moderaterna och Centern stödde förslaget att anlägga fler koloniområden,
men inte att det skulle vara kooperativ hyresrätt. KFs majoritet beslutade att inte göra
något.

