
Enkla frågor 
Vänsterpartiet hade två enkla frågor på detta möte. Den första handlade om hur och när de 

välfärdsmiljarderna som oppositionen i riksdagen drev fram. Anders Skans tryckte på att det 

är viktigt pengarna som kommer kommunen delas ut till välfärdsverksamheterna snabbt för 

att stoppa nedskärningarna som planeras inom Malmö stad. Kommunstyrelsens ordförande 

utlovade beslut på nästkommande veckas kommunstyrelsemöte.  

 

Den andra frågan var ställd till Ewa Bertz (L) av Emma-Lina Johansson. Hon frågade hur de 8 

miljonerna som finns avsatta till antirasistiskt arbete skulle användas. Emma-Lina ville veta 

hur föreningslivet skulle få delta i processen om vad som behövs för satsningar. 

Kommunalrådet hade inga idéer, ett innehållslöst svar. 

 

World Pride och Eurogames 2021 
Anders Andersson lyfte upp vårt stöd till arrangemangen. Han betonade att detta ger en 
möjlighet att till ett långsiktigt arbete för HBTQIA+personer. Malmö stad har ett ansvar både 
som arbetsgivare och för att normbrytande kritik, t.ex. genuspedagogik finns i skolorna. 
 

Medborgadialog 
Det fanns ett uppdrag att ta fram en modell i kommunen för medborgadialog, det blev inte 

mycket av det. Sadiye Altundal argumenterade för vikten av att ge Malmöborna möjlighet 

att komma till tals. Vi krävde ett bättre förslag till medborgardialog. 

 

Medborgarinitiativ och medborgarförslag 
Anders Skans ville att det skulle räcka med en underskrift, istället för 100, av ett förslag för 

att det skulle behandlas i kommunen och att övergripande frågor ska till kommunfullmäktige 

även de som kommer från Malmöinitiativet. 

 

Jämställdhetsintegrering 
En årsrapport från 2018 års arbete har äntligen kommit. Boel Pettersson lyfte fram vikten av 

att arbetet fortsätter att priorieteras. På vissa områden har det gått framåt och på andra har 

det försämrats. Frågorna behöver ständigt lyftas upp i alla sammanhang. 

 

Anställningsgaranti 
Anders Andersson har motionerat om att alla som går en gymnasieutbildning till barnskötare 

och undersköterskor ska få en anställningsgaranti om de klarar utbildningen. Vi står inför ett 

stort rekryteringsbehov och detta skulle kunna göra utbildningarna mer attraktiva. Övriga 

partier ville inte införa garantin. 



 

Privatisera mera eller inte… 
Liberalen Allan Widman motionerade innan han lämnade kommunfullmäktige att fler av 

MKBs lägenheter ska säljas. Sadiye Altundal argumenterade för det offentliga ägandet av 

våra lägenheter. 

  

Tiggeriförbud 
En motion från Sverigedemokraterna om tiggeriförbud debatterades. Emma-Lina Johansson 

argumenterade för ett jämlikare samhälle där fattigdom bekämpas istället för att 

symptomen att vissa tvingas tigga ska förbjudas. 

 

Inpendlarparkeringar 
En motion från Anders Skans om inpendlarparkeringar behandlades. Styret vill inte säga ett 

klart ja till en utbyggnad av sådana där parkeringsavgiften utgör en bussbiljett in i staden. Vi 

fick bara stöd av Centerpartiet i denna fråga. 

 

 


