
Enkla frågor 
Vänsterpartiet hade två enkla frågor på detta möte, båda ställda av Anders Skans. Den första 

handlade om när kommunen ska svara på Malmöinitiativet om klimatnödläge. Katrin 

Stjernfeldt Jammeh kommunstyrelsen svarade hon ansåg att det var ett klimatnödläge och 

att ett beslut skulle komma. Vi får se om det stämmer. 

Den andra var ställd till Sara Wettergran (L) skolkommunalråd och handlade om vilka initiativ 

som de tänker ta för att fler av de som arbetar inom skolan ska få utbilda sig till behörighet. 

Hon skyllde ifrån sig på staten och ville inte direkt ta sitt arbetsgivaransvar att utbilda 

personalen. 

 

Delårsrapport 
Kommunens ekonomi och måluppfyllelse efter åtta månader debatterades, Emma-Lina 

Johansson deltog för V. Hon lyfte fram att det enda mål som uppnås är det ekonomiska. 

Vänsterpartiet anser att verksamheten som är det viktiga inte budgeten. Hon föreslog ocks 

en förflyttning av 50 miljoner av överskottet till arbetsmarknads- och socialnämndens 

verksamhet om placeringar av barn och ungdom. 

 

MKB vill bilda en stiftelse 
Ett förslag att MKB ska få lägga in max 50 miljoner i en stiftelse tillsammans med privata 

fastighetsbolag debatterades. Vänsterpartiet var motståndare till att pengar som kommit in 

via MKBs hyresgäster ska flytta till en stiftelse utan medborgerlig insyn. En stiftelse som på 

egen hand beslutar om användningen av pengarna, detta sker då dessutom i en form där det 

krävs att det uppnås en enighet med privata intressenter. Vänsterpartiet vill istället att 

Malmöborna får mer inflytande om bostadssociala frågor inte mindre. 

 

Fastighetsförsäljning 
Anders Andersson (V) argumenterade som vanligt för att vi skulle upplåta fastigheter med 

tomträtt istället för att sälja dem. 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. En motion med förslag på en ny policy för 

markupplåtelse från Anders Andersson debatterades också. V vill att upplåtelse med 

tomträtt ska vara grundprincipen, inte försäljning. 


