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 Showan Shattak samt Lisa Stolpe som
ersättare.
Enkla frågor
Showan Shattak frågade Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) om de kommer att stärka upp det sociala
förebyggande arbetet i staden. Hon svarade att det vill hon. Showan oroades över att trygghet
endast kopplas till polisiärt arbete. Han vill istället se hundratals fältarbetare, lärare, socialarbetare
med flera i våra stadsdelar som arbetar med förebyggande insatser i framtiden.
Anders Andersson frågade Anders Rubin (S) om personalen i Malmö ska få del av statens
kompetenslyft för äldreomsorgen. Rubin svarade att Malmö stad kommer att ta del av den
utbildningsinsatsen och att de ska erbjudas fasta heltidsjobb.
Ekonomisk rapport
Ärendet minoritetsåterremitterades av moderaterna, centern och SD, debatten kommer på nästa
kommunfullmäktige. De hade inget eget förslag till ombudgetering utan bara obstruerade genom att
skjuta upp beslutet.
Rapport om insatser mot hedersproblematik
Lisa Stolpe lyfte fram behoven av konkreta satsningar till exempel inom skolan, där elevhälsan
behöver stärkas.
Trafik i Hyllie
Anders Skans debatterade vikten av att bygga tätare och inte ha stora breda infartsleder. Han
påpekar att borglighetens bilkramande är en förlegad stadsplanering.
Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn
Anders Skans argumenterade för de gröna värdena som funnits i koloniområdena ska bevaras i så
stor omfattning som möjligt. Han tyckte det var synd att ett koloniområde inte kunde ingå i den nya
planen. Även här återremitterades ärendet av minoriteten, så det kommer upp igen.
Nybyggnation av Stensjöns förskola
Andes Skans argumenterade för att ge barnen en ordentlig lekyta. Vi tycker det är bra med en
utbyggnad av nya förskolor men tycker inte vi ska tumma på kvaliteten. Forskning om barns lärande
och hälsa visar att det är viktigt med en väl tilltagen lekyta både inne och ute, i denna förskola
planeras yteytan per barn understiga 30 kvadratmeter vilket vi ser som ett minimum. Vi anser att
förskoleförvaltningen ska minska antalet barn i förskolan så lekytan per barn blir acceptabel.

