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Kommunfullmäktigegruppens 
verksamhetsrapport 2020  

Vi är vänsteroppositionen 

Malmö stad styrs av en minoritet bestående av Socialdemokraterna och Liberalerna som har ett 
budgetsamarbete med Miljöpartiet. Vi är vänsteroppositionen, minoritetsstyret förhandlar 
hellre högerut än med oss i sakfrågor så vårt politiska inflytande är mycket begränsat. Vi har 
under året arbetat mycket med att bredda våra kontakter med olika organisation och grupper i 
Malmö för att utveckla vår oppositionspolitik.  

Stora fullmäktigegruppen 

Stora fullmäktigegruppen är alla våra kommunala förtroendevalda. Vi har 38 medlemmar med 
kommunalpolitiska uppdrag (22 kvinnor och 16 män). Under året har Linda Svensson lämnat 
arbetsmarknads- och socialnämnden och ersatts av Emma-Lina Johansson och Mats Högelius 
har i slutet av året också lämnat den nämnden och ersatts av Kerstin Håkansson. 

Nämndemän 

Vi har dessutom 25 nämndemän i Tingsrätten, dessa ingår inte i stora fullmäktigegruppen men 
är valda av kommunfullmäktige. 
 
Årets möten med stora fullmäktigegruppen 
Året har präglats av coronapandemin, många möten har varit digitala. I slutet av året blev till 
och med kommunfullmäktiges möten digitala. Vi har under året haft möten med reducerat antal 
ledamöter. Våra interna möten har också varit digitala i stor utsträckning. År 2020 kommer att 
minnas som året då vi inte kunde träffas och diskutera politik som tidigare. 
 
14 januari, 24 närvarande (13 kvinnor och 11 män): Vi diskuterade vår oppositionsroll och 
nämndernas internbudgetar. 
Vårens övriga två möten ställdes in på grund av pandemin. 
2 september 23 närvarande (13 kvinnor och 10 män). Vårt första digitala möte med stora 
fullmäktigegruppen. Tema denna gång var budget 2021. 
13 oktober 21 närvarande (12 kvinnor och 9 män): Även denna gång var digitalt. Vi talade om 
vår budgetreservation inför 2012, samt vi hade besök av biträdande partisekreterare Hanna 
Gedin som talade gick igenom partiets budgetmotion i riksdagen. 
3 december 14 närvarande (8 kvinnor och 6 män): Årets sista möte var digitalt. Vårt regionråd 
Sara Svensson var gäst och vi diskuterade sjukvård och kollektivtrafik i samverkan mellan region 
och kommun. 

Lilla fullmäktigegruppen 

Lilla fullmäktigegruppen, ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, har haft möte inför 
varje KF-möte och i gruppen diskuteras även dagordningen inför varje kommunstyrelsemöte, 
samt enkla frågor, interpellation och motioner. 
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Inlämnade motioner 

Under året har följande motioner lämnats in till kommunfullmäktige: 

• Parkerings- och mobilitetsapp 

• Frys hyrorna 

• Inför hyresrabatt för nyproducerade lägenheter i MKB för alla 

• Återkommunalisera sophämtningen 

• Tillitsbaserad styrning 

• Bogemenskaper 

• Ätbar park 

• Offentligt drivna vårdboenden 

• Tillgängliga lekplatser 

• Rutiner för att motverka skattebrott 

• Mensskydd i skolan 

• Starta ett kommunalt byggbolag 

• Vi ska äga våra verksamhetslokaler 

• Ekonomiska ramar i internbudgetarna 
Läs mer: http://www.vmalmo.se/motioner-i-kommunfullmaktige/ 

Inlämnade enkla frågor och interpellationer 

Under året har följande enkla frågor lämnats in till kommunfullmäktige: 

• Rörelsernas museum 

• Tillitsbaserad styrning inom äldreomsorgen 

• Utbildning av vårdpersonal 

• Förebyggande insatser efter Rimfrost 

• Stärk upp fritidshemmen i sommar 

• Koldioxidbudget 

• Skolsegrationen 

• Nedskärningar i ASN 

• Pengar till antirasistiskt arbete 

• Fördelning av välfärdsmiljarderna 
Läs mer: http://www.vmalmo.se/enkla-fragor-i-kommunfullmaktige/ 

Organisation och politiska ansvarsområden 

Vi har ett oppositionskommunalråd som vi delar i två halvtider, det är våra enda anställda 
resurser till kommunalpolitiken. Våra politiska sekreterare har främst arbetat med 
partiorganisationen, inte med det kommunalpolitiska arbetet. Anders Skans är gruppledare, ett 
fritidsuppdrag. Alla våra fritidspolitiker i nämnder och bolag, betalar 20 % i partiskatt på 
arvodena. 
 
Vi har under året gjort en uppdelning där kommunalråden och gruppledaren delat upp ansvaret 
för de olika nämnderna. Malmö har numera facknämnder istället för stadsdelsnämnder.  Det 
innebär också att alltfler beslut flyttat från kommunfullmäktige till nämnderna. Våra 
nämndspolitiker får därmed allt större betydelse för att representera vår oppositionspolitik. 

http://www.vmalmo.se/motioner-i-kommunfullmaktige/
http://www.vmalmo.se/enkla-fragor-i-kommunfullmaktige/
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Kommunfullmäktiges möten 2020 

Vår kommunfullmäktigegrupp har 7 ordinarie ledamöter och 4 ersättare. De flesta har varit 
aktiva i debatter i kommunfullmäktige. Information om vad som behandlats på 
kommunfullmäktigemötena finns på vår hemsida, http://www.vmalmo.se/rapporter-fran-
kommunfullmaktige/. Vi har strävat efter att i debatterna hålla en tydlig ideologisk profil om 
varför en vänsterpolitik är nödvändigt för Malmö. Under året har kommunfullmäktige 
sammanträtt med reducerat antal ledamöter och sedan blivit digitalt. 

Vår synlighet i media 

Eftersom vi inte har någon reell makt i Malmö är det svårt att göra media intresserade av våra 
förslag. Vi har dock lyckats bli publicerade ett flertal tillfällen på debattsidor i Sydsvenskan, 
Kvällsposten och Aftonbladet. Vi skickar ut pressmeddelanden regelbundet för att synliggöra 
våra politiska förslag, ibland ges dessa uppmärksamhet. Vår huvudsakliga kanal är att vi sprider 
vår kommunpolitik på sociala medier, Twitter, Instagram och Facebook. På vår hemsida 
publicerar vi våra inlägg i kommunfullmäktige och aktuella politiska kommentarer från våra 
nämndspolitiker, dessa delas i sociala medier och når ut till våra följare.  

Slutord 

Året blev väldigt speciellt men vi har trots det varit aktiva i vår oppositionsroll. Politiskt 
har vi drivit på för stöd åt den vanlige Malmöbon i pandemins fotspår. Vi har gjort det 
till skillnad från de andra partierna som huvudsakligen koncentrerat sig på stöd till 
företag. Vi har ställt om till digitala möten och våra förtroendevalda har haft en hög 
aktivitetsnivå.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vmalmo.se/rapporter-fran-kommunfullmaktige/
http://www.vmalmo.se/rapporter-fran-kommunfullmaktige/
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Våra kommunala förtroendeuppdrag under 2020
KOMMUNFULLMÄKTIGE   
Hanna Thomé  ordinarie 
Emma-Lina Johansson ordinarie 
Anders Skans  ordinarie 
Daniel Sestrajcic   ordinarie 
Sadiye Altundal  ordinarie 
Gunilla Ryd  ordinarie 
Anders Andersson  ordinarie 
Boel Pettersson  ersättare 
Carin Gustafsson  ersättare 
Showan Shattak  ersättare 
Lisa Stolpe  ersättare 
 
Kommunalråd 
Emma-Lina Johansson 
Anders Andersson 
 
Gruppledare 
Anders Skans 
 
Politiska sekreterare 
Miranda Borgkvist 
Busi Dimitriu 
  
Kommunstyrelse  
Emma-Lina Johansson ordinarie 
Anders Skans  ersättare  
 
CENTRALA BEREDNINGAR 
Arvodeskommittén 
Anders Skans                adjungerad 
 
Direktionen för Dahlgrenska stiftelsen 
Showan Shattak  ordinarie 
 
Centrala pensionärsrådet 
Anders Andersson  ordinarie 
 
Forum för demokrati och mänskliga 
rättigheter  
Showan Shattak  ordinarie 
 
Råd för den nationella minoriteten 
romer 
Emma-Lina Johansson ordinarie 
 
Råd för funktionshinderfrågor 
Carin Gustafsson  ordinarie 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FACKNÄMNDER 
Arbetsmarknads- och socialnämnden 
Mats Högelius  ordinarie 
Emma-Lina Johansson ersättare 
 
Fritidsnämnden 
Carlos González  ordinarie 
Ulrika Williamsson  ersättare 
 
Funktionsstödsnämnden 
Carin Gustafsson  ordinarie 
Anna Larsson  ersättare 
 
Förskolenämnden  
Joel Nordström  ordinarie 
Ana Maria Stuparich-Clementi  

ersättare 
 
Grundskolenämnden  
Lisa Stolpe  ordinarie  
Helena Olsson  ersättare 
 
Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Alexandra Thomasson ordinarie 
Holger Cannerfors  ersättare 
 
Hälsa-, vård och omsorgsnämnden 
Birgitta Ehlin  ordinarie 
Madeleine Håkansson ersättare 
 
Kulturnämnden 
Mirjam Katzin  ordinarie 
Hanna Granér  ersättare 
 
Miljönämnden 
Tobias Petersson  ordinarie 
Gunilla Ryd  ersättare 
 
Revisorskollegiet 
Göran Hellberg  ordinarie 
 
Servicenämnden 
Roland Nilsson  ordinarie 
Banesa Martinez  ersättare 
 
Stadsbyggnadsnämnden 
Mikael Andersson  ordinarie 
Sara Andersson  ersättare 
 
Tekniska nämnden 
Susanna Lundberg  ordinarie 
Mats Billberg Johansson ersättare 
 
 

 
Valnämnden 
Alexandra Hellman  ordinarie 
Arhne Christianssson ersättare 
 
Överförmyndarnämnden 
Anne Ruponen  ordinarie 
Kalle Eriksson  ersättare 
 
BOLAGSSTYRELSER 
Malmö Live AB 
Daniel Sestrajcic  ordinarie 
Lisa Stolpe  ersättare 
 
MKB 
Morgan Svensson  ordinarie 
 
MKB net 
Morgan Svensson  ordinarie 
 
KOMMUNALFÖRBUND 
VA SYD förbundsfullmäktige 
Anders Andersson  ordinarie 
Sadiye Altundal  ersättare 
 
Kommunförbundet Skåne 
Hanna Thomé  ordinarie 
Emma-Lina Johansson ordinarie 
Anders Skans  ordinarie 
Daniel Sestrajcic   ordinarie 
Sadiye Altundal  ordinarie 
Gunilla Ryd  ersättare 
Anders Andersson  ersättare 
Boel Pettersson  ersättare 
Carin Gustafsson  ersättare 
Showan Shattak  ersättare 
 

 


