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Enkla frågor 

Vår enkla fråga på dagens sammanträde handlade om arbetsvillkor för byggnadsarbetare. Anders 

Skans undrade hur kommunen säkerställer schyssta villkor för de som bygger till exempel förskolor åt 

kommunen. Kommunalrådet Andreas Schönström (S) svarade att han höll med att det inte 

kontrolleras tillräckligt. Vad han tänker göra för det framkom inte. 

Mobilitetshus istället för parkeringshus 

Ett förslag har kommit att Parkering Malmö, vårt helägda parkeringsbolag, ska bli Mobilitet Malmö. 

Detta för att erbjuda fler mobilitetstjänster inte bara bilparkering. Anders Andersson och Gunilla Ryd 

argumenterade för behovet av att vi måste sluta tänka bil när vi pratar transport. Vi behöver mer 

cyklar istället, till exempel servicemöjligheter och uthyrningsmöjligheter för cyklar. 

Låt barnen få plats att leka 

En ny förskola beslutades, Anders Skans argumenterade för att det skulle vara färre barn per förskola 

för att det ska vara tillräcklig yta för barnens lek både inne och ute. Högern vill bygga billigare per 

barn, alltså fler barn per förskola och sämre lokaler. 

Trygghetsboende 

En ny boendeform med gemensamhetsutrymmen ska införas. Anders Andersson höll med att detta 

är bra, men att det behövs fler former av trygghetsboende för äldre som alla har råd med, även de 

med låga pensioner. 

Biologisk mångfald i staden 

En motion från Miljöpartiet behandlades, där krävdes åtgärder för ökad biologisk mångfald. Gunilla 

Ryd argumenterade för motionen som vi och MP var de enda som stödde. Majoriteten ville inte vidta 

åtgärder för att trygga den biologiska mångfalden. 

Svenska som andraspråk 

En motion om hur svenska som andraspråk ska hanteras debatterades. Anders Skans argumenterade 

för mer modersmål och studiehandledning på modersmålet som är en stor brist idag. 

Betyg i skolan 

Boel Pettersson deltog i en betygsdebatt, det var utifrån en moderat interpellation om 

betyginflation. Hon lyfte fram konkurrenssituationen där allt ska mätas, detta leder till att fel saker 

prioriteras. Elever blir kunder, vi behöver ta bort den negativa konkurrensen. Vi sätter kunskap före 

mätning. 


