Återigen hölls KF helt digitalt. Vi började klockan 13.00 och höll på till 22.00. Detta möte var
ett extra möte där vi bara behandlade motioner som blivit liggande ifjol på grund av
coronapandemin.
Biståndsbedömt trygghetsboende
Anders Andersson hade lämnat in en motion om att Malmö stad skulle införa ett
biståndsbedömt trygghetsboende. Detta för att pensionärer med låga inkomster skulle
kunna få ett trygghetsboende i kommunal regi. Idag finns sådana oftast drivna av privata
hyresvärdar men med ganska höga hyror. Anders menar att det behövs ett boende mellan
den egna bostaden och särskilt boende. Motionen avslogs.
Afrosvenskt kunskapscentrum
En motion föreslog att ett afrosvenskt kunskapscentrum skulle inrättas för att motverka
afrofobi. Emma-Lina Johansson argumenterade för att det behövs insatser som långsiktigt
arbetar antirasistiskt. Motionen fick stöd av Moderaterna, Centern och Miljöpartiet, men
Socialdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna avslog motionen.
Bilparkeringar
SD hade en motion, som fick stöd av Moderaterna, med krav på billigare parkeringar. Anders
Skans argumenterade mot motionen, idag behöver vi inte köra mer bil av klimatskäl. Likaså
är det självklart att inte alla Malmöbor ska subventionera parkeringsplatser. En majoritet
avslog motionen.
Skattebetalarnas förening
Moderaterna ville använda Skattebetalarnas förening för att kolla att vi inte slösar med
skattepengar. Showan Shattak påpekade vilka som verkligen står bakom den föreningen, det
är en högerorganisation med deras värderingar. Motionen avslogs.
Bonus i äldreomsorgen
Moderaterna hade motionerat att det skulle införa en bonus för de hemtjänstgrupper som
kunde uppvisa en kontinuitet i vården. Anders Andersson deltog i debatten och ville ha bra
arbetsvillkor inte bonussystem. Personalen behöver tid och resurser för att kunna ge en bra
omsorg och en möjlighet till bättre kontinuitet i besöken av brukarna. Beslutet blev att inte
genomföra förslaget för Moderaterna.

Reklamfritt
Moderaterna hade en motion om att ha reklam på våra citytunnelstationer. Anders Skans
och Showan Shattak ville hellre se konst i stadsmiljön än mer reklam, motionen avslogs.
Gröna lekplatser
En motion från Miljöpartiet krävde gröna lekplatser Gunilla Ryd stödde motionen som vi
tycker är bra, barnen behöver bra och gröna lekytor i staden.

