
Enkla frågor 

Dagens kommunfullmäktigemöte började som vanligt med att ledamöter fick ställa enkla 

frågor till ansvariga kommunalråd. Emma-Lina Johansson (V) ställde en till 

skolkommunalrådet Sara Wettergren (L) om hur de skulle stärka det förebyggande arbetet i 

skolan, svaret innehåll inga löften. Emma-Lina frågade sedan Ros-Marie Carlsson (S) om 

Malmö stad ska ta ett övergripande ansvar för hemlösa barn. Det var inget kommunalrådet 

ville lova, hon försökte hela tiden gömma sig bakom juridiken istället för att ha politiska 

visioner. Anders Andersson (V) frågade kommunalrådet Anders Rubin (S) om Malmö stad ska 

stödja undersköterskeupproret och stärka deras villkor. Rubin påstod att han var positiv till 

deras krav men samtidigt ville han inte utlova nya resurser som är det som behövs. 

  

Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering i Malmö stad 

En årsrapport 2018 debatterades, Emma-Lina Johansson (V) kritiserade rapporten för att det 

inte längre finns ett strukturerat arbete mot rasism i Malmö stads verksamheter.  

 

Utvecklingsplan för arbetet med barnets rättigheter i Malmö stad 

Anders Skans (V) debatterade barns rättigheter. En rapport om arbetet debatterades, han 

påpekar att det viktiga är att något händer för barnrättigheter. Det behövs resurser för att 

motverka hemlöshet och fattigdom hos Malmös barn. Skolor och förskolor måste få resurser 

så att alla barn kan ses som enskilda personer och ges det stöd var och en behöver. 

Fastighetsförsäljning 

Anders Andersson (V) argumenterade för att vi skulle upplåta fastigheten 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. 

Medlemskap i WHO:s nätverk för äldrevänliga städer 

Anders Andersson (V) ansåg i likhet med förvaltningen inom hälsa, -vård och omsorg att 

medlemskapet är onödigt. Medlemskapet ger inte Malmös äldre mer resurser till en bra 

vård, istället kommer medlemskapet komma att kosta resurser i form av resor och möten. 


