
Enkla frågor 
Vänsterpartiet, Anders Skans, ställde en enkel fråga om nedskärningarna i grundskolan till 

det liberala kommunalrådet Sara Westergren. Hon medgav nedskärningar och påstod att 50 

miljoner inte gör vare sig till eller från i skolans verksamhet.  

 

Översiktsplanen 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. Emma-Lina Johansson lyfte den sociala dimensionen. Vi ska 

inte bygga en ny stadsdel för de rikaste. Anders Skans talade om vikten av 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. Han talade också om att bygga en modern stadsdel där bilen inte 

är central. Gunilla Ryd ville prioritera grönytor istället för bilar i en replik på den 

socialdemokratiska företrädaren.   

 

Forum för demokrati och mänskliga rättigheter 
Ett förslag om att inrätta ett forum för dialoger med Malmöbor och föreningar debatterades. 

Vänsterpartiets Emma-Lina Johansson och Showan Shattak hade ett antal frågeställningar 

hur forumet ska fungera, och ville att det skulle vara ledamöter för kommunstyrelsen eller 

kommunalråd som träffade civil samhället. Vänsterpartiet vill återremittera ärendet för att 

de frågor Vänsterpartiet lyfte upp skulle kunna få ett svar. Majoriteten valde dock att inrätta 

rådet utan svar på frågorna. 

 

Minnesgåva inom Daglig verksamhet 
Alla anställda i Malmö stad får en minnesgåva efter 25 års anställning. Vänsterpartiet har 

motionerat att det även skulle gälla de brukare inom LSS som har daglig verksamhet. Carin 

Gustafsson debatterade frågan med Roko Kursar (L) ordförande i funktionsstödsnämnden. 

Carin argumenterade för en likvärdighet mellan LSS daglig verksamhet som de som deltar 

där ser som sitt jobb, och övriga anställda. Kommunfullmäktige beslutade att avslå 

motionen. 

 

 

 

 



Sammanfattning av KF 
Vår politiska sekreterare Miranda Borgkvist besökte KF för första gången, detta är hennes 

sammanfattning. 

    
 

                                           


