
 
 
Fler på fullmäktige 
Kommunfullmäktige har tidigare i coronatider minskats till 35 ledamöter, från och med nu är vi alla 
61 ordinarie närvarande. För V tjänstgjorde denna gång Hanna Thomé, Emma-Lina Johansson, Anders 
Skans, Sadiye Altundal, Anders Andersson, Boel Pettersson och Carin Gustafsson med Lisa Stolpe som 
ersättare.  
 
Enkla frågor 
Både Miljöpartiet och vi genom Emma Lina Johansson ställde enkla frågor om Rörelsernas Museum. 
Frida Trollmyr (s) svarade att kommunen tillsatt en krisgrupp och att kulturförvaltningen jobbar på 
hur arbetet ska kunna tas till vara. Men hon lovade ingenting och tryckte på att det viktiga var att det 
kom ett statligt museum till Malmö. 
  
EBO:s lagstiftningen och Malmös undantag.  
Katrin Stjernfeldt (S) argumenterar för att Malmö helt ska undantas från EBO. Hon anförde 
trångboddhet som skäl. Anders Skans frågade om orsaken till trångboddhet inte var uteblivna 
bostadsbyggande och skolsatsningar. Katrin trodde inte det. Moderaterna var rörande överens med 
Katrin. SD var på samma linje som S men med rasistiska motiv. De slog sig för bröstet och sa att de 
äntligen fått rätt när till och med statsministern gör kopplingar mellan kriminalitet och invandring. En 
mycket obehaglig debatt där de andra partierna slogs om att vara mest repressiva. Emma-Lina 
Johansson höll ett brandtal för oss där hon förklarade hur trångboddheten hänger ihop med 
avregleringar och högerpolitik. Beslutet blev att ställa sig bakom kommunstyrelsen förslag att 
undanta hela Malmö från EBO och i andra hand undanta de av stadskontorets föreslagna områden. 
  
Ordningsstadga vad gäller elcyklar 
Centerpartiet var emot alla andra partier var för att ställa krav högre krav på elcykelsföretag. 
  
Parkeringsstrategi 
Moderater och Sverigedemokraterna var mkt upprörda eftersom parkeringsnormen ska sänkas. Boel 
Pettersson från oss tog upp barnens perspektiv i frågan och ifrågasatte varför bilars plats sätts före 
barns plats att leka. Hon yrkade bifall till vår reservation som innebar bifall till KS med tillägg att det 
inte ska anläggas nya parkeringsplatser vid skolor och förskolor. 
 
Trygghetsspår 
Sadiye Altundal argumenterade för att vi skulle skapa riktig trygghet inte låtsas att göra det genom 
att införa några så kallade trygga spår som en moderatmotion ville. Boel Pettersson deltog också i 
debatten och undrade varför inte hela stadens ka vara trygg. 
 
Interpellationer 
Mötet avslutades med interpellationer, frågor. Simon Chrisander (L) hade fått en fråga om 
klimatnödläget. Han menar att de inte gjort något speciellt med anledning av klimatnödläget. Anders 
Andersson kritiserade styret för att inte göra tillräckligt för att klara Parisavtalet om klimatet. 


