Budgetdebatt
I två dagar debatterades kommunens budget för 2020, det är där de ekonomiska ramarna
och målen läggs fast för 2020. Malmö stad styrs av en minoritet bestående av
socialdemokraterna och liberalerna. Alla andra partier har lämnat var sitt budgetalternativ.
Debatten började med en allmänpolitisk debatt mellan en partiföreträdare för varje parti
som presenterar sin budget. Därefter debatterades budgetens olika områden.
Emma-Lina Johansson representerade Vänsterpartiet i den inledande allmänpolitiska
debatten och presenterade vårt budgetalternativ, Ett Malmö för alla – inte bara för de rika.
Hon visade på att det finns ett politiskt val, en annan politik är möjlig om vi bara vill.
Vänsterpartiet har valt att föreslå en skattehöjning på 1 kr för att garantera välfärden. När
staten hellre sänker skatten för de rika än skickar pengar till kommunerna måste vi i
kommunen som vill något annat ta till kommunalskatehöjning.
Arbetsmarknad och socialtjänst
Det första sakpolitiska området som debatterades var arbetsmarknad och socialtjänst.
Emma-Lina Johansson deltog i debatten och lyfte fram behovet av förebyggande arbete
inom det sociala området.
Stadsbyggnad och miljö
Gunilla Ryd debatterade inom området stadsbyggnad och miljö. Hon lyfte fram behovet av
konkreta åtgärder för att göra Malmö klimatneutralt. Det handlar om att konsumera mindre
kött, köra färre bilar och göra industrin klimathållbar. Vi behöver en stad som har fler bilfria
zoner. Daniel Sestrajcic och Anders Skans debatterade bostadsbyggande. Daniel efterlyste
fler billigare hyreslägenheter och Anders lyfte behovet av gröna ytor och lekytor för barnen i
nybyggda områden.
Hälsa, vård och omsorg, samt strategisk personalpolitik
En debatt om kommunens äldreomsorg kombinerades med en debatt om kommunens
personalpolitik. Anders Andersson talade om hur detta hänger ihop, en bra personalpolitik
med höjda kvinnolöner är en förutsättning för att kunna ge en bra vård och omsorg. Han är
också orolig för de nedskärningar som styret gör i sin budget. Daniel Sestrajcic gick till
angrepp mot privatiseringar.

Funktionsstöd och LSS
I denna debatt deltog Carin Gustafsson som betonade rätten till en stadsmiljö och en bostad
som är tillgänglig för alla. I Vänsterpartiets Malmö är det Malmö stad som bedriver LSS
Bostäder i egen regi och därmed garanterar en god insyn i verksamheten och hög kvalitet för
den som bor i en LSS Bostad. Vi vill inte privatisera LSS som det politiska styret vill.
Kultur och fritid
Daniel Sestrajcic försvarade Vänsterpartiets färger i denna debatt. Han lyfte kulturen som en
del av välfärdsuppdraget. Kulturen gör Malmö starkt, det är inte för att marknadsföra staden
utan den finns för alla vi som lever i staden och behöver bibliotek, teater, sommarscen med
mera. Kulturen kan vara kompenserande för klassamhället. Han kritiserade alal andras
budgetar för att de vill skära ner i kulturbudgeten.
Skola och utbildning
Denna debatt började med att sex vänsterpartiester tog replik på ansvarigt liberalt
kommunalråd och kritiserade deras budget för att göra stora nedskärningar i Malmös
skolnämnder. Lisa Stolpe presenterade sedan vår budget som gör satsningar istället för
nedskärningar.
Teknik och service
Sadiye Altundal talade om vår vision om vår vision för en grön och solidarisk stad. Vi behöver
gynna gröna lösningar och mänskliga möten i staden.
Demokrati och mänskliga rättigheter
Under detta område talade Boel Pettersson om vikten av en stark feminism för att göra
Malmö bättre. Vi vill satsa på en feministisk politik för att göra Malmö till en bättre och
tryggare stad där alla kan mötas.
Finans
Till slut debatterades hur budgetarna ska finansieras. Anders Skans argumenterade för
Vänsterpartiets budget, där en skattehöjning på en krona föreslås för att satsa på välfärden,
istället för att skära ner välfärden. Det finns ett politiskt val, att ta ut en högre kommunal
skatt när staten sänker skatten för de rika och därmed minskar finansieringen till
kommunernas välfärdsverksamheter. Vänsterpartiet ser hellre en skattehöjning än
nedskärningar, alla andra partiet valde nedskärningar.

