För första gången hölls KF helt digitalt och vi avverkade en rad motioner som blivit liggande
på grund av covid. Det märktes att det fanns ett stort sug att debattera, mötet blev långt
började 13.00 och slutade inte förrän 21.30.
Markanvisningspolicyn: Ärendet blev återremitterad och kommer att återkomma på
framtida KF.
Ordningsvakter: KF klubbade med bred majoritet igenom att staden ska köpa in vakter från
privata bolag som ska patrullera Möllan. Emma-Lina Johansson och Anders Skans
debatterade från vår sida och lyfte viktiga frågor om ordningsvakter inte ökar tryggheten för
de flesta, att vakterna har väldigt kort utbildning för de mandat de sedan får och framförallt
att vi borde satsa på fältassistenter istället. På åtgärder som faktiskt ökar tryggheten.
Uppdrag från budgeten om insatser mot rasismer och homofobi: Styret har nu erkänt att
Malmö inte arbetat tillräckligt bra med åtgärder mot afrofobi och islamofobi. Deras svar på
detta är att ge 3 miljoner till kulturnämnden för att göra utställningar kring dessa rasismer.
Emma-Lina Johansson representerade oss i debatten och argumenterade för vårt förslag att
dessa pengar borde användas till att fortsätta verksamheten på Rörelsernas Museum. En
institution som redan idag arbetar antirasistiskt i nära samarbete med civilsamhälle och
organisationer som organiserar personer som blir utsatta för afrofobi och islamofobi. Vi blev
nedröstade.
Sen behandlade vi en rad motioner:
Miljöpartiets om att barn inte ska vara tolkar. Kommunstyrelsen föreslog att bifalla första
att satsen som handlade om att kartlägga. Miljöpartiet gick med på det. Sadiye Altundal
företrädde oss och argumenterade för att vi självklart också ska bifalla att sats två som
handlade om att göra en handlingsplan. Det vill säga att faktiskt göra något åt problemet. Vi
blev återigen nedröstade
Miljöpartiet om solenergi. En bra motion från MP som Anders Andersson och Gunilla Ryd
företrädde oss i. Vi ville se ett bifall. Men styret tillsammans med moderaterna låter
ekonomin gå före miljön igen.

SD om kulturcheckar till kulturskolan. Styret valde här att besvara motionen även om de
helt tydligt var emot. Anders Skans pressade S om detta men fick inga vettiga svar. Vi var
självklart för ett avslag då ett checksystem ökar ojämlikheten i tillgång till kulturskolan.
M om aktivitetskrav vid försörjningsstöd. En favorit i repris från M, alla som har
försörjningsstöd ska aktiveras 40 h i veckan. Det blev en infekterad debatt mellan
Liberalerna och M då Liberalerna har svängt i frågan. Emma-Lina Johansson företrädde oss i
debatten och berättade hur högerpolitik har skapat hög arbetslöshet och sett till att fler
behöver uppbära försörjningsstöd. Svaret är en omfördelande politik inte att straffa de som
drabbats hårdast. Styret röstade också mot motionen och den blev avslagen.
C om samordnare för att stödja HBTQ personer som utsatta för våld i hederns namn. Här
höll vi med styret om att det inte behövs just en samordnare. Detta höll alla remissinstanser
med om.
M och C om kostnadskontroll för akutboende. Motionen gick ut på att sätta ett tak för hur
mkt akutboende får kosta där överstigande belopp ska godkännas av ASN. Detta avslog
styret då det är praktiskt omöjligt och inte nödvändigt och vi höll med.
M om jobbskuggarvecka. Styret besvarar motionen då de anser att detta redan görs. Vi höll
med och deltog därför inte i debatten.
SD om att förvärva fastigheterna på Grängesbergsgatan. Socialdemokraterna läxade upp SD
om hur dumt det är att skriva en motion om detta, p.g.a. att det höjer priserna på
fastigheterna om en kommun säger att de vill köpa.
M om skärpta kontroller av försörjningsstöd. Återigen en motion från Moderaterna om att
jaga personer som har försörjningsstöd. Socialdemokraterna går på Moderaternas linje och
berättade om all repression de infört och föreslog att besvara motionen. Emma-Lina
Johansson argumenterade för oss utifrån rättigheter och vårt ojämlika samhälle. Hon pekade
på hur mkt pengar som försvinner i skatteflykt och att det är där samhället borde rikta sin
repression. Vi ville avslå motionen men blev nedröstade.
M om äldrevårdspeng. S argumenterar emot motionen genom att LOV och olika
valfrihetssystem har gjort att privata företag tjänar stora pengar medan vården blir sämre.
Anders Andersson debatterade för oss och fortsatta på spåret kring hur illa privatiseringar
slår mot äldrevården och de äldre. Styret föreslog dock att motionen skulle anses besvarad,
vi yrkade på avslag.

