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Enkla frågor 

Vår enkla fråga på dagens sammanträde handlade om äldreomsorgen. Anders Andersson 

ställde en fråga till Anders Rubin (S) om styret kommer att förbättra äldreomsorgen efter 

Coronakommissionen. Kommissionen visade på en rad brister. Anders Andersson menade 

att äldreomsorgen behöver mer resurser och att Malmö måste sätta igång 

utvecklingsarbetet i enlighet med Coronakommissionens kritik. Anders Rubin sa att Malmö 

stad redan gör mycket och att om mer ska göras behövs pengar från staten. Anders 

Andersson var inte nöjd med svaret och lovade att vi i Vänsterpartiet kommer att lägga 

lokala förslag utifrån rapporten. 

Återrapportering utredning av supercykelstråk 

I rapporten finns kriterier för hur vi kan uppfylla cykelsuperstråk och pekar ut sex olika 

ställen. Anders Andersson lyfte i debatten att även det gamla cykelvägnätet behöver 

underhåll. Gunilla Ryd företrädde oss och lyfte hur viktigt det är att cykeln får företräde 

framför bilen. 

Avgifter för hemleverans av alkohol 

Alla partier utom Vänsterpartiet ville subventionera hemleverenaser av alkohol genom att ta 

bort tillsynsavgifterna. Anders Skans argumenterade mot förslaget som sådant, att slå 

sönder svensk alkoholpolitik genom att köra hem sprit vilken tid som helst på dygnet. 

Dessutom är det ett fåtal Malmöbor som har råd med detta och att subventionera deras 

alkoholleveranser är inte en politik vi står för. 

Biologisk mångfald 

Sadiye Altundal argumenterade att det behövs fler insatser för att öka den biologiska 

mångfalden när hamnen byggs ut i havet.  

Gratis mensskydd 

Emma-Lina Johansson hade motionerat om att skolorna i Malmö skulle dela ut gratis 

mensskydd till alla som behöver. Emma-Lina sa i debatten att mens är en klassfråga, att 

kostnadsfritt kunna erbjuda mensskydd i skolorna är en trygghet för den som inte har råd 

eller möjlighet att köpa det själv – det bidrar till en mer jämlik hälsa och till att utjämna 

sociala och ekonomiska skillnader.  

Med kostnadsfri tillgång till mensskydd i skolan garanteras att ingen elev uteblir från skolan 

på grund av mens. Med tanke på att vi i Malmö har en väldigt hög barnfattigdom samt att 



skolan har ett kompensatoriskt uppdrag menar vi i Vänsterpartiet att det vore ett steg i rätt 

riktning att erbjuda gratis mensskydd. 

Regler för att förhindra skattebrott 

Anders Skans hade motionerat om ökade kontroller för att förhindra oseriösa företag 

handlar med Malmö stad. Motionen besvaras med att numera går det att kontrollera 

skattebetalningar från företag, som motionen krävde. 

Vi ska äga våra egna lokaler 

I en motion från Anders Andersson krävde vi att de flesta lokaler vi i Malmö använder till 

välfärdsverksamheter så ska vi äga dem själva. För att förhindra att de privata ägarna tar ut 

överhyror är det bättre med eget ägande. 

  


