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Vänsterpartiets enkla fråga 

Anders Andersson ställde en enkel fråga till Anders Rubin (S) om när målet om heltid som 

norm ska vara uppfyllt. Speciellt i de kvinnodominerade yrkena.  Anders Rubin sa sig vilja 

genomföra det, men svävade på hur det ska kunna genomföras. 

 

Ekonomisk prognos  

Emma-Lina Johansson pekade på att välfärden är underfinansierad och att det behövs 

resurser. Vi behöver fler anställda inte färre inom förskolan, funktionsstödsnämnden 

behöver mer resurser, det behövs mer pengar för att kunna garantera alla heltidstjänster så 

de kan leva på sin lön. Prognosen visar att det behövs mer resurser till den gemensamma 

välfärden. 

 

Lokalförsörjningsplan 

Vänsterpartiet ville utöka byggnationen av förskolelokaler för att kunna minska antalet barn 

per grupp. Likaså vill Vänsterpartiet att rekommendationerna om gruppboenden inom LSS 

ska följa de nationella riktlinjerna och byggas för mellan tre och fem personer, inte sex som 

föreslås i planen. Anders Andersson debatterade dessa frågor och krävde också att 

trygghetsboenden som är biståndsbedömda ska ingå i planen. 

 

Detaljplan Gottorps allé 

I denna detaljplan föreslås ett antal småparker mellan bebyggelsen. Detta såg Anders Skans 

som ett bra förslag, men ville inte att det skulle anläggas energicentraler och bilparkeringar i 

dessa parker. 

 

Försäljning av fastigheter 

Vi yrkade genom Anders Andersson avslag till försäljningarna till fyra försäljningar som 

vanligt. Vi blev nedröstade. 

 

Siffror i budget 

När våra nämnder fattar beslut om sina budgetar tror kanske alla att det då finns siffror att 

ta ställning till. Så är det inte i alla nämnder, istället överlåts fördelningen av skattemedlen 

till förvaltningarna. Anders Skans (V) har motionerat om att det är politikerna i nämnderna 

som ska ta beslut om hur pengarna fördelas. Det roliga här är att kommunfullmäktige biföll 

motionen. 



 

Offentliga vattenposter 

Moderaterna föreslog gratis vatten, deras motion bifölls. När Vänsterpartiet föreslog samma 

sak i Göteborg twittrade Carl Bildt att “Mer vattenfontäner till folket! Lenin kunde inte ha 

formulerat det bättre”. Emma-Lina Johansson påminde om detta men alla gillade förslaget 

om gratis vatten i Malmö. 

 

P-vakter 

En moderat har motionerat om att p-vakter ska jaga nedskräpare med mera. Sadiye Altundal 

och Showan Shattak argumenterade för att detta inte är rätt väg att gå. När något är trasigt 

ska det lagas, när det är nerskräpat ska det städas. De andra partier ville göra detta men 

lagen sätter stopp. Vi vill sätta stopp för att vi inte tror att det är en bra idé att ge 

parkeringsvakter fler arbetsuppgifter i repressiv riktning. 

 

Mer offentlig vård 

Vänsterpartiet vill att fler vårdboenden ska drivas i offentlig regi. Det handlar om att 

demokratisera vården. För att uppnå detta krävs det politisk vilja. Vill vi ha fler privata 

vinstbolag som ska ta våra skattepengar och ge dålig vård och omsorg? Eller vill vi ha mer 

offentlig vård? Anders Skans föreslog ett samarbete mellan Skånes kommuner för att driva 

mer i offentlig regi, övriga partier inklusive Socialdemokraterna, saknar denna politiska vilja. 

 

Lägre hyror 

Anders Andersson argumenterade för att få ner hyran på nyproducerade lägenheter införa 

en hyressättningsmodell som det kommunala bostadsbolaget ÖrebroBostäder tagit fram. 

Modellen innebär att nyproducerade lägenheter prissätts precis som vanligt med hänsyn till 

produktionskostnaderna, men ges en tioårig rabatt som trappas ner från 30%, vilket är 

möjlig genom det låga ränteläget. 

 

Frys hyrorna 

Emma-Lina Johansson debatterade en motion från Vänsterpartiet. Malmös kommunala 

bostadsbolag (MKB) går varje år med enorm vinst. Vi i Vänsterpartiet anser att, istället för att 

plocka ut vinsten i bolaget för att finansiera övrig kommunal verksamhet, bör MKBs 

hyresgäster få del av densamma. Det är viktigt att ett kommunalt bostadsbolag har en bra, 

stabil grund för att kunna bygga fler bostäder till rimliga hyresnivåer. MKBs inkomster som 

genererar vinsten är hyresgästernas månadshyror. I och med att MKB går med så stor vinst 

att ägaren Malmö Stad kan plocka ut närmare 100 miljoner om året i utdelning, är det helt 

klart så att hyresnivåerna är för höga. 

 

Interpellationer 

Dagen avslutades med två interpellationer, frågor. Först hade SD en om föreningen “Hela 

Malmö”. Showan deltog i den debatten och klargjorde att hela frågan bestod av 



felaktigheter. Showan vände sig bland annat mot att det skulle finnas olagliga 

demonstrationer och han förklarade att Black Lives Matter är en kamp för mänskliga 

rättigheter. 

 

Den andra handlade om Romsk informations och kunskapscenter samt romska rådet. Där 

högern angrep Frida Trollmyr (S) för vad som framkommit i media. Emma-Lina Johansson 

redogjorde för vår ståndpunkt att vi är mot parallella rättssystem för att det alltid drabbar de 

svagaste, men att någras felaktigheter inte ska straffas kollektivt mot gruppen romer. 


