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Kommunfullmäktigegruppens 
verksamhetsrapport 2019  

Vi är vänsteroppositionen 

Malmö stad styrs av en minoritet bestående av Socialdemokraterna och Liberalerna som har ett 
budgetsamarbete med Miljöpartiet. Vi är vänsteroppositionen, minoritetsstyret förhandlar 
hellre högerut än med oss i sakfrågor så vårt politiska inflytande är mycket begränsat. Vi har 
under året arbetat mycket med att bredda våra kontakter med olika organisation och grupper i 
Malmö för att utveckla vår oppositionspolitik.  

Stora fullmäktigegruppen 

Stora fullmäktigegruppen är alla våra kommunala förtroendevalda. Vi har 38 medlemmar med 
kommunalpolitiska uppdrag (22 kvinnor och 16 män).  
Vi har dessutom 22 nämndemän i Tingsrätten, dessa ingår inte i stora fullmäktigegruppen men 
är valda av kommunfullmäktige. Under året har vi valt 25 nya nämndemän som tillträder 1 
januari 2020. 
 
Året har präglats av att det är fösta året på en ny mandatperiod, vi har använt mycket av stora 
fullmäktigegruppens tid till introduktion om vad det innebär att ha ett kommunalt förtroende 
uppdrag. En folder har tagits fram ”Att sitta i en kommunal nämnd”. 

Årets möten med stora fullmäktigegruppen 

10 januari (12 närvarande, 6 kvinnor och 6 män.) Detta var ett speciellt möte för de nyvalda 
ledamöterna. 
16 januari (26 närvarande, 13 kvinnor och 13 män. Talarstatistik: 9 inlägg av kvinnor och 10 av 
män.). Vi diskuterade främst budgetprocessen i Malmö stad. 
2 april (25 närvarande, 11 kvinnor och 14 män. Talarstatistik: 21 inlägg av kvinnor och 24 inlägg 
av män.). Hanna Gedin inledde om partiets roll som oppositionsparti.  
3 juni (24 närvarande, 8 män och 16 kvinnor. Talarstatistik: 24 inlägg av kvinnor och 10 av män.). 
Vi diskuterade Malmö stads budget 2020, skillnaden på reservationer och särskilda yttranden 
samt medborgainitiativ.  
2 september (21 närvarande, 7 män och 14 kvinnor Talarstatistik: 7 inlägg av kvinnor och 5 av 
män.). Temat denna gång var hur vi gör politik i opposition. 
16 oktober (19 närvarande, 9 män och 10 kvinnor. Talarstatistik: 17 inlägg av kvinnor och 15 av 
män.). Vi diskuterade vår budgetreservation inför 2020. 
5 december (21 närvarande, 9 män och 12 kvinnor. Talarstatistik: 25 inlägg av kvinnor och 14 av 
män.). Martina Skrak var gäst och talade om jämställdhet i kommunpolitiken, dessutom 
diskuterade vi vårt kommande agerande kring nämndernas internbudgetar. 

Lilla fullmäktigegruppen 

Lilla fullmäktigegruppen, ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, har haft möte inför 
varje KF-möte och i gruppen diskuteras även dagordningen inför varje kommunstyrelsemöte, 
samt enkla frågor, interpellation och motioner. 
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Inlämnade motioner 

Under året har följande motioner lämnats in till kommunfullmäktige: 

• Inrätta ett afrosvenskt informations- och kunskapscenter 

• Inför biståndsbedömt trygghetsboende 

• Lokalvård i egen regi 

• Skapa Lekotek 

• MKBs ägaridé 

• Rädda våra bin 

• Starta ett kommunalt energibolag 

• Minnesgåva daglig verksamhet 

• Slå vakt om Malmöbornas mark 

• Koloniområde med kooperativ hyresrätt 

• Motion om hemlöshet 

• Slopa allmän visstid 

• Färre flygresor 
Läs mer: http://www.vmalmo.se/motioner-i-kommunfullmaktige/ 

Inlämnade enkla frågor och interpellationer 

Under året har följande enkla frågor lämnats in till kommunfullmäktige: 

• Enkel fråga om nedskärningarna i skolan 

• Enkel fråga om fler behöriga lärare 

• Enkel fråga om klimatnödläge 

• Förebyggande arbete i skolan 

• Fråga om hemlösheten 

• Fråga om undersköterskeupproret 

• Nya hemlöshetsdirektiv 

• Kontroll eller socialt arbete? 

• Klimatnödläge 

• Hemlöshet och privata mellanhänder 

• Anställningsgaranti 

• Utökning av skolgårdarnas yta 

• Skolgårdarnas storlek 

• Stöd skolstrejker för klimatet 

• Är likvärdighet att alla i Malmö för demensvård av lägre kvalité? 

• Enkel fråga om jämställdhet 

• Skolkontrakt 

• Ska de hemlösa sova ute i vinter? 
Läs mer: http://www.vmalmo.se/enkla-fragor-i-kommunfullmaktige/ 

Organisation och politiska ansvarsområden 

Vi har ett oppositionskommunalråd som vi delar i två halvtider, det är våra enda anställda 
resurser till kommunalpolitiken. Våra politiska sekreterare har främst arbetat med 
partiorganisationen, inte med det kommunalpolitiska arbetet. Anders Skans är gruppledare, ett 
fritidsuppdrag. Alla våra fritidspolitiker i nämnder och bolag, betalar 20 % i partiskatt på 
arvodena. 
 

http://www.vmalmo.se/motioner-i-kommunfullmaktige/
http://www.vmalmo.se/enkla-fragor-i-kommunfullmaktige/
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Vi har under året gjort en uppdelning där kommunalråden och gruppledaren delat upp ansvaret 
i en form av mentorskap för de olika nämnderna. Malmö har numera facknämnder istället för 
stadsdelsnämnder.  Det innebär också att alltfler beslut flyttat från kommunfullmäktige till 
nämnderna. Våra nämndspolitiker får därmed allt större betydelse för att representera vår 
oppositionspolitik. 
 
Rådet för demokrati och trygghet har inte sammanträtt under året, och ska nu ersättas med 
Forum för demokrati och mänskliga rättigheter. 

Kommunfullmäktiges möten 2019 

Vår kommunfullmäktigegrupp har 7 ordinarie ledamöter och 4 ersättare. Samtliga dessa har 
varit aktiva i debatter i kommunfullmäktige. Information om vad som behandlats på 
kommunfullmäktigemötena finns på vår hemsida, http://www.vmalmo.se/rapporter-fran-
kommunfullmaktige/. Vi har strävat efter att i debatterna hålla en tydlig ideologisk profil om 
varför en vänsterpolitik är nödvändigt för Malmö. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vmalmo.se/rapporter-fran-kommunfullmaktige/
http://www.vmalmo.se/rapporter-fran-kommunfullmaktige/
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Våra kommunala förtroendeuppdrag under 2019
KOMMUNFULLMÄKTIGE   
Hanna Thomé  ordinarie 
Emma-Lina Johansson ordinarie 
Anders Skans  ordinarie 
Daniel Sestrajcic   ordinarie 
Sadiye Altundal  ordinarie 
Gunilla Ryd  ordinarie 
Anders Andersson  ordinarie 
Boel Pettersson  ersättare 
Carin Gustafsson  ersättare 
Showan Shattak  ersättare 
Lisa Stolpe  ersättare 
 
Kommunalråd 
Emma-Lina Johansson 
Anders Andersson 
 
Gruppledare 
Anders Skans 
 
Politiska sekreterare 
Miranda Borgkvist 
Busi Dimitriu 
  
Kommunstyrelse  
Emma-Lina Johansson ordinarie 
Anders Skans  ersättare  
 
CENTRALA BEREDNINGAR 
Arvodeskommittén 
Anders Skans                adjungerad 
 
Direktionen för Dahlgrenska stiftelsen 
Showan Shattak  ordinarie 
 
Centrala pensionärsrådet 
Anders Andersson  ordinarie 
 
Råd för demokrati och trygghet 
Showan Shattak  ordinarie 
 
Råd för den nationella minoriteten 
romer 
Emma-Lina Johansson ordinarie 
 
Råd för funktionshinderfrågor 
Carin Gustafsson  ordinarie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FACKNÄMNDER 
Arbetsmarknads- och socialnämnden 
Mats Högelius  ordinarie 
Linda Svensson  ersättare 
 
Fritidsnämnden 
Carlos González  ordinarie 
Ulrika Williamsson  ersättare 
 
Funktionsstödsnämnden 
Carin Gustafsson  ordinarie 
Anna Larsson  ersättare 
 
Förskolenämnden  
Joel Nordström  ordinarie 
Ana Maria Stuparich-Clementi 
ersättare 
 
Grundskolenämnden  
Lisa Stolpe  ordinarie  
Helena Olsson  ersättare 
 
Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Alexandra Thomasson ordinarie 
Holger Cannerfors  ersättare 
 
Hälsa-, vård och omsorgsnämnden 
Birgitta Ehlin  ordinarie 
Madeleine Håkansson ersättare 
 
Kulturnämnden 
Mirjam Katzin  ordinarie 
Hanna Granér  ersättare 
 
Miljönämnden 
Tobias Petersson  ordinarie 
Gunilla Ryd  ersättare 
 
Revisorskollegiet 
Göran Hellberg  ordinarie 
 
Servicenämnden 
Roland Nilsson  ordinarie 
Banesa Martinez  ersättare 
 
Stadsbyggnadsnämnden 
Mikael Andersson  ordinarie 
Sara Andersson  ersättare 
 
Tekniska nämnden 
Susanna Lundberg  ordinarie 
Mats Billberg Johansson ersättare 
 
 
 

Valnämnden 
Alexandra Hellman  ordinarie 
Arhne Christianssson ersättare 
 
Överförmyndarnämnden 
Anne Ruponen  ordinarie 
Kalle Eriksson  ersättare 
 
BOLAGSSTYRELSER 
Malmö Live AB 
Daniel Sestrajcic  ordinarie 
Lisa Stolpe  ersättare 
 
MKB 
Morgan Svensson  ordinarie 
 
MKB net 
Morgan Svensson  ordinarie 
 
KOMMUNALFÖRBUND 
VA SYD förbundsfullmäktige 
Anders Andersson  ordinarie 
Sadiye Altundal  ersättare 
 
Kommunförbundet Skåne 
Hanna Thomé  ordinarie 
Emma-Lina Johansson ordinarie 
Anders Skans  ordinarie 
Daniel Sestrajcic   ordinarie 
Sadiye Altundal  ordinarie 
Gunilla Ryd  ersättare 
Anders Andersson  ersättare 
Boel Pettersson  ersättare 
Carin Gustafsson  ersättare 
Showan Shattak  ersättare 
 

 


