Minimöte med KF
Kommunfullmäktige är i coronatider minskat till 35 ledamöter, V har 4 tjänstgörande, denna
gång Emma-Lina Johansson, Anders Skans, Anders Andersson och Boel Pettersson med Carin
Gustafsson som ersättare.
Enkla frågor
Denna gång fick varje parti ställa max en fråga för att vi skulle ha ett kort möte. Anders
Andersson frågar kommunalrådet för miljö och stadsbyggnad Simon Chrisander(L) om det
nya miljöprogrammet kommer att ha en koldioxidbudget kopplad till sig. Det är ett bra sätt
att visa att vi vill och kan minska utsläppen för att uppnå Parisavtalet. Svaret från
kommunalrådet var svepande om det skulle bli så eller inte.
Årsredovisning 2019
Emma-Lina Johansson kritiserade styret för att göra över en halvmiljard i överskott samtidigt
som välfärden är underfinansierad. Arbetsvillkoren för de i förstahand lågavlönade
kvinnoyrkena är de som nu i coronakrisen applåderas, men deras villkor förbättras inte.
Anders Skans replikerade på Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) om bostadspolitiken. Hon ville
inte bygga billigare utan samverka med näringslivet.
Ägardirektiv för våra bolag
Styret (S+L) och alla övriga partier ville göra det lättare att privatisera delar av kommunala
bolag. De ville införa en regel som gör att kommunfullmäktige inte behöver tillfrågas om
försäljningen sker via överlåtelser av aktier. Försök till smygprivatisering som vi motsatte oss.
Emma-Lina Johansson lyfte också fram vårt krav att MKB borde ha ett ägardirektiv där allas
rätt till en bostad synliggörs tydligare.
Undantag från EBO
Emma-Lina Johansson debatterad om flyktingars rätt att välja var de vill bo, det är bättre för
deras möjlighet att ta en palts i samhället. Sossarna vill undanta hela Malmö från
möjligheten för flyktingar att bosätta sig i eget boende. De vill tvinga dem till förläggningar
någon annanstans. Det är inte solidaritet. S skyller på att det skapar segregation, det som
skapar segregation är en underfinansierad välfärd där skolorna inte får tillräckligt med
resurser och en bostadspolitik som släpper marknaden fri, inte flyktingar val av bostadsort.
Försäljning av fastigheter
I vanlig ordning såldes kommunfullmäktige med vår protest ytterligare fyra fastigheter. Vi
värnar det gemensamma ägandet och vill upplåta med tomträtt (d.v.s. att hyra).

Flaggning
Två moderater hade motionerat om en flaggpolicy där den svenska flaggan lyftes fam.
Anders Andersson lyfte fram vår kritik mot att bara betona den svenska flaggan. Alla känner
sig stolta över sin flagga, vare sig den är svensk, romsk eller om det är Prideflaggan. Vi tyckte
det var bra med en fastlagd policy för en mångfald av flaggor inte bara den svenska.

