
Enkla frågor 
Vänsterpartiet hade två enkla frågor. Emma Lina Johansson ställde en fråga till Sedat Arif om 
Arbetsmarknads-och socialnämndens budget Hon fick honom att lova att nästa års budget i 
nämnden kommer vara mer detaljerad. 
 
Anders Skans ställde en fråga till Sara Wettergren om skolsegregation. Anders förslog att 
Malmö kommun borde begära undantag och slippa friskolor. Sara ville istället ha fler 
friskolor. 
 
Fördelning av medel år 2020 av de aviserade ökade generella statsbidrag 
Vänsterpartiet såg ju nationellt till att kommunerna får mer statsbidrag i år. På dagens 
kommunfullmäktige var det dags att fördela dessa i Malmö. Liberalerna och 
Socialdemokraterna föreslog i kommunstyrelsen att fördela de 116 miljoner kronor av de 
statliga pengarna som tillfaller Malmö. När ärendet kom till kommunstyrelsen var det klart 
att Vänsterpartiet hade sett till att det blev ytterligare 2,5 miljarder till kommunerna, alltså 
7,5. miljarder. Därför röstades liberalerna och sossarnas förslag ner i kommunstyrelsen då 
alla oppositionspartier ville att allt skulle fördelas. På dagens kommunfullmäktige vände 
styret och hela kommunfullmäktige röstade för att fördela alla de pengar som tillfaller 
Malmö av de 7,5 miljarder. Ett mycket viktigt tillskott för Malmös välfärd. 
 
Anders Skans debatterade och ifrågasatte varför sossarna är så sena på att dela ut pengar, 
vill de inte vill utveckla välfärden?  Han lyfte också hur hårt skattesänkningar de senaste 
årtiondena har slagit på vår gemensamma välfärd. KF beslutade att fördela två tredjedelar 
på dagens möte och den resterande tredjedelen på nästa KF mötet. 
 
Kommunala ordningsvakter 
Liberalerna inledde diskussionen och var stolta över att de fått igenom detta ärende.  Emma-
Lina Johansson, Anders Andersson, Anders Skans och Sadiye Altundal var uppe i debatten. 
Alla briljerade, och sossar satt märkbart tysta. Det var inte så konstigt då detta ärende är en 
eftergift till liberalerna. Beslutet blev att ge KS i uppdrag att i samverkan Polisområde 
Malmö. Utreda organisation för kommunala ordningsvakter. Hur många det blir och vad de 
kommer att kosta är inte klarlagt. Vi och Mp reserverade sig. 
 
Tomträtt och försäljningar diskuterade även på detta möte. Anders Andersson lyfte att 
företag visst är intresserade av Malmö även om staden bara erbjuder tomträtt. Beviset var 
dagens ärende kring tomträtt av fastigheten Hamnen. I nästa ärende där beslutet blev 
försäljning av fastigheten Tjockoljan reserverade vi oss mot försäljningen som vanligt. Vi 
reserverade oss även mot försäljningen av Kanslern 4 
 



Motion Ta ansvar för hemlösheten 
Emma Lina Johansson hade lämnat in en motion om att ta ansvar för hemlösheten. I 
motionen föreslår hon att satsa på ett mer demokratiskt inflytande över bostaden, att 
Malmös ska köpa in bostadsrätter, att Malmös ska tillskriva regeringen om att förändra 
straffskatten på hyresrätter och att MKB ska bygga hyresrätter tillrimliga hyror. I debatten 
lyfte Emma Lina att Malmö skrivit under The Shift, ett FN initiativ, och att det förpliktigar. 
Styret gav inget bra svar på hur det kommer sig att det skriver under initiativ men inte gör 
något. Beslutet blev att anse motionen besvarad 
 
Miljözoner 
Miljöpartiet hade lämnat en motion om att inrätta miljözoner i Malmö. Vi höll med 
motionären och Gunilla Ryd lyfte hur klimatforskare visar på att vi måste intensifiera våra 
insatser för klimatet. Biltrafiken är en stor bov och det behövs många åtgärder, en sådan 
åtgärd utökade miljözoner. 
 
Trängselskatter 
Miljöpartiet motionerade om att införa trängselavgifter. Något som står i vårt 
kommunalpolitiska program så vi ställde oss givetvis bakom motionen. Anders Skans pratade 
väl om klimatet som vår stora ödesfråga. Han lyfte att Malmö borde göra som Stockholm 
gjorde i den första vändan. Nämligen införa en trängselskatt som skulle gå direkt till 
kollektivtrafiken. 
 
Använd MKB 
Anders Andersson hade motionerat om att MKB skulle användas för att bygga bostäder till 

alla som behöver. Styret ville inte ge MKB tydligare uppdrag att bygga för alla. 

 

Städ i egen regi 
Anders Andersson hade lämnats in en motion som krävde att all kommunal städning skulle 
ske i egen regi. Detta för att de som arbetar ska få bättre villkor. De fackliga organisationerna 
stödde motionen men övriga partier ville inte ta detta kloka beslut. 
 
 
 
 
 
 
 


